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PO SOVIETINIU KEVALU
Girtas įvykis Vilniuje

Policinėje valstybėje net didelė audra 
gali praeiti nepasiekusi laikraščio pusla
pių. Bet laikraštis gali paskirti nenorma
liai daug vietos net ir tokiam įvykiui, ku
ris panašus į audrą vandens šaukšte.

Pastarosios rūšies audra, atrodo, bus įvy
kusi Vilniuje. Pasirodo, „Neringos“ kavi
nėje susėdę gėrė sau alų keli vokiečiai spe
cialistai iš Vakarų Vokietijos, kurie ten sta 
to vokišką fabriką. Matyt, alus stiprus, ir 
jie šiek tiek perėmė daugiau negu reikia 
ir įsileido į politinį ginčą. Jie pagaliau net 
uždainavo „Šiandien mums priklauso Vo
kietija, o rytoj visas pasaulis“.

Aišku, dėl tokios laikysenos jie buvo iš
mesti iš kavinės. Vokiška firma, kuri ten 
stato fabriką, tuojau atšaukusi to būrelio 
vyriausiąjį kaltininką šoberį, bet lietuviš
ka spauda tylėjo. Gal ji tylėjo dėl to, kad 
tai vis tiek tebuvo tik girtų darbas, o gal ir 
dėl to, kad nedrįso pati pradėti „aukštosios 
politikos“. Toną padavė Rytų Vokietijos 
spauda, kuri tam įvykėliui aptarti paskyrė 
nemažus straipsnius. Iš tiesų tas įvykėlis 
komunistinei vokiečių spaudai tik davė pro 
gos užsikabinti. Visa tulžis buvo liejama 
prieš Vakarų Vokietijos vyriausybę ir jos 
politiką. Vieną tokių straipsnių persispaus
dino ir vilniškė „Tiesa“. Jame kartojami 
seni argumentai apie Bonnos įžūlumą, fa- 
šistiškumą, provokacijas ir t.t.

O tik vėliau ir pati „Tiesa“ ryžosi pako
mentuoti tą jos nutylėtąjį girtą įvykėlį. Jei 
jau rytiniai vokiečiai savo naudai padarė 
tokį didelį politinį kapitalą iš girtų daina
vimo, tai reikia ir Vilniui šį tą daryti. De
ja, k.ą tu čia, Dieve, gali daug padaryti! Vo 
kiškas Ulbrichto malūnas jau išmalė visą 
skystimą iki prarūgusio lašelio ir Vilniui 
nieko nebeliko. Trumpai atpasakojęs įvykį, 
„Tiesos“ bendradarbis pakartojo vieno vo
kiečio išsireiškimą, kad tenka fašistams už 
vožti per sprandą, nes, sako, tai vienintelė 
kalba, kurią jie supranta. „Ką gi, neblogai 
pasakyta“, pridėjo „Tiesos“ komentatorius.

Sovietinio teisingumo vykdytojai
Gruodžio 19 d. Lietuvoje buvo renkami 

liaudies teisėjai: Vilniškė „Tiesa“ prieš tai 
tvirtino, kad tai labai reikšmingas įvykis 
krašto gyvenime, ir tam įvykiui aptarti net 
vedamąjį paskyrė. Kandidatai, girdi, buvo 
plačiai ir viešai apsvarstyti.

O kuo gi tas įvykis taip svarbus?
Na, todėl, sako, kad tie teisėjai, gindami 

liaudies interesus, bus nepriklausomi, kaip 
ir iki šiol, ir klausys tik įstatymų. Vadinas, 
jie vykdys tą garsųjį sovietinį teisingumą. 
O jeigu taip, tai netiesa, kad jie yra ar bus 
nepriklausomi. Jie buvo ir bus šališki. Mes 
jau esame sovietinėje spaudoje skaitę ne
maža tokių atsitikimų, kai suimamas ir ati 
duodamas teismui žmogus, kurį laikraštis 
dar prieš teismą buvo apkaltinęs ir nutei
sęs, tik nepaskyręs bausmės dydžio. Tokio 
jau nebeišteisins joks liaudies teisėjas, ku
ris nenorės atsidurti nemalonėje. Vadinas, 
tas teisėjas šiuo atveju yra priklausomas 
nuo laikraščio.

Kitais atvejais atsiduria teisme tokie as
menys, kurie yra kuo nors nusipelnę parti
jai ir politiškai stipriai laikosi iš viršaus 
nustatytosios linijos. Tokiems surandama 
visokių švelninančių aplinkybių, ir jie vi
sada išeina sausi.

Argi tai reiškia tų liaudies teisėjų nepri 
klausomumą?

Jie yra partijos įrankiai palaikyti tvar
kai ir drausmei liaudyje, tuose mažuose, ei 
liniuose žmonėse. Toks yra sovietinis tei
singumas, tokie ir jo teisėjai.

Seno kalendoriaus puslapis
Utenos rajono mokyklų inspektorius V. 

Žemaitis susirado seną, 1939 metų, savo 
miestui skirtą kalendorių, kuriame kažkas 
pabandė spėlioti, kokią pažangą bus pada
ręs jo miestas po 100 metų. Žemaitis tvirti
na, kad ano straipsnio autorius maždaug 
viską atspėjęs, bet apsirikęs 75 metais. Ką 
anas autorius svajojęs turėti Utenoje po 
100 metų, tai jau esą padaryta per 25 me
tus.

Būdami tokie pat entuziastai, kaip tas 
mokyklų inspektorius, mes, žinoma, turė
tume pradėti ploti ir šaukti ura (šaukdami 
valio, galėtume pakliūti į cypę už naciona
listinį nukrypimą). Labai gražu, kad net 
keturis kartus sutrumpėjo laikas svajonėm 
įvykdyti. Tur būt, reikia pasistengti už
miršti ir tai, kad tie pasiekimai galėjo būti 
įvykdyti tik dirbančiojo aukos sąskaita.

Bet jei šitaip buvo įvykdytos visos svajo 
nės, tai išeitų, kad bent vienas Lietuvos 
miestas jau pasiekė rojaus padėties ir įžy
giavo į laimės nirvaną—komunizmą, visko 
jau pasiekė. Taip visko pasiekė, kad Žemai 
tis jau nebeturi jokių svajonių.

Arba jis, naudodamasis seno kalendo
riaus puslapiu, nori pakelti uodegą šios die 
nos valdantiesiems...

Bendradarbiavimas tik
abipusis „KULTŪRINIAI RYŠIAI“ TARP

IŠEIVIJOS IR OKUPUOTOS LIETUVOS

Svarstydami „kultūrinių ryšių" klausi
mą, jokiu būdu neturime užmiršti, kad to
kie ryšiai mums yra peršami Lietuvoje 
esančių sovietinių agentų, tikriausiai su 
Maskvos pritarimu ir palaiminimu. Gi visi 
puikiai žinome (ar bent turėtume žinoti), 
Kad kiekviena Kremliaus iniciatyva yra pa 
grįsta grynai savanaudiškumo išskaičiavi
mais. Kitais žodžiais tariant, sovietai, prieš 
pradėdami „kultūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais“ kampaniją, yra tiksliai nustatę, 
jog iš šios kampanijos jie susilauks dau
giau naudos, negu mes, išeiviai, ar jų en
giamoji lietuvių tauta.

Kalbant apie „ kultūrinius ryšius“, būti
na atsižvelgti ir į kitą jų aspektą. Bet ko
kie santykiai tarp žmonių, o taip pat ir 
tarp tautų tegali būti paremti tik savitar- 
piškumo ir lygiateisiškumo pagrindu. Lie
tuvos sovietiniai engėjai tuo tarpu nė ne
ketina atsižvelgti į šį esminės svarbos dės
nį, o tesiekia mums primesti savo šlykštų 
diktatą. Jie nė girdėti nenori apie mūsų be 
tarpišką santykiavimą su kenčiančia tau
ta, kuriai iš tikrųjų reikalingas mūsų pa
guodos žodis ir medžiaginė parama. Jie te
reikalauja sau teisės mus užversti savo 
biaurios propagandos leidiniais, kuriuose 
yra juodinama ir keikiama visa, kas mums 
brangu ir šventa ir dėl ko didvyriškai nuo 
jų rankos žuvo dešimtys tūkstančių tau
riausių mūsų tautos vaikų. O mums nelei
džia pasiųsti net savo artimiausiems Tėvy
nėje ir nekalčiausios nepolitinės knygelės 
vien dėl to, kad ji parašyta ir išleista emi
gracijoje be Maskvos „imprimatur“. Savo 
kelionių Lietuvon ir bendrų dailės parodų 
vilionėmis jie nori mus tampyti, kaip ma
rionetes ant virvučių, ir iš mūsų išprovo
kuotais pareiškimais puoštis ir dar labiau 
demoralizuoti tautą krašte, jai kalant: 
„Štai su mumis (jūsų okupantais) yra ir 
lietuvių išeivija“.

Tokio Lietuvos okupantų statomo dikta
to priėmimas reikštų mūsų besąlyginę ka
pituliaciją, ir užtat mes privalome jį kuo 
griežčiausiai atmesti.

Iš principo tačiau mes nesame priešingi 
„kultūriniams ryšiams“ tarp išeivijos ir 
Lietuvos. Reikalaujame tiktai, kad jie vys
tytųsi nepažeisdami mūsų švenčiausių sie
kimų ir esminių kovos tikslų.

Pirmoje vietoje mes jokiu būdu negali
me atsisakyti siekti laisvės ir nacionalinės 
nepriklausomybės savo tautai; Negalime 
nė iš tolo prileisti, kad kultūringa ir su gi

r SęptįnįoS DIENOS -Į
KURDAI ŽYGIUOJA

Jau kelinti metai, kaip kurdai reikalau
ja sau savivaldos ir priešinasi Irako vy
riausybei, kuri stengiasi sudrausmint juos.

Mulos Barzanio vadovaujami, jie dabar 
nusileidę iš kalnų, užėmę porą kaimų ir 
Panjevino miestą ir žygiuoją į Skystuoju 
kuru turtingą sritį.

LAGOS KONFERENCIJA
Britų bendruomenės kraštų konferenci

ja, kuri įvyko Nigerijos sostinėje Lagos, 
svarstė priemones dėl Rodezijos.

Nors dalis Afrikos kraštų reikalavo gink 
lu sutvarkyti Rodeziją — nuversti jos vy
riausybę, bet nutarta vėl susirinkti liepos 
mėn., jei iki to laiko nebūtų viskas sutvar
kyta. Dar bus paskirtas komitetas, kuris 
svarstys, kokių naujų priemonių imtis 
prieš Rodeziją.

KOVA SU GIRTAVIMU
„Literaturnaj a gazeta“ kovai su girtavi

mu Sov. Sąjungoje reikalauja griežtesnių 
įstatymų ir įvesti mažesnius butelius deg
tinei.

Laikraštis rašo, kad vienam Maskvos ra
jone per pastaruosius 10 metų net padvigu 
bėjo spiritinių gėrimų pardavimas, ir deg
tinė (vodka) sudaro 88 procentus viso kie
kio.

KAS VALDYS INDIJĄ?
Min. pirm. Šastriui mirus, jo vietą laiki

nai užėmė Nanda.
Kas bus tikrasis min. primininkas, turės 

pasisakyti kongreso partija. Be Nandos, 
kandidatais dar minimi buvęs finansų mi- 
nisteris Desai, Nehru duktė Indira Gandi, 
jo sesuo Pandit ir kiti.

STREIKAS BAIGTAS
Po 13 dienų susisiekimo streikas New 

Yorke baigtas.
Dirbantiesiems atlyginimai padidinti 15 

procentų. 

lia bei garbinga istorija lietuvių tauta bū 
tų priversta kentėti nusususios ir atsiliku
sios Sovietų Rusijos kolonijinėje vergijoje, 
tuo tarpu, kai net laukinėms Afrikos tau
telėms yra suteikiama laisvė ir nepriklau
somybė. Užtat tie, kurie nori „kultūrinių 
ryšių“ su mumis, turi liautis nuo bet kokių 
išeivių prievartavimų, siekiančių išgauti 
Lietuvoje šiandien esančio teroro, vergijos 
bei Skurdo režimo pripažinimo ir garbini
mo.

Antroje vietoje jie turi žinoti, kad mums 
egzistuoja tik šventas Lietuvos vardas, be 
jokių pakaitalų ar idiotiškų priedų; garbin 
gas vardas, kurį dar kūdikiai būdami išmo 
kome iš savo mamyčių lūpų, kurį taip gra 
žiai apdainuoja mūsų poetai ir kurio mes 
nesutinkame ir niekuomet nesutiksime 
klastoti, iškeisti ar, dar blogiau, išduoti.

Susipratusioj! lietuvių išeivija visuomet 
tenkino ir tenkins kiekvieną pastangą, iš 
kur ji beateitų, jei tik ja bus siekiama lie
tuvių tautai grąžinti laisvę, nacionalinę ne
priklausomybę ir šviesesnį rytojų.

Priklauso tad „kultūrinių ryšių“ piršė- 
jams įrodyti, kad jie nėra tik biaurūs lie
tuvių tautos išdavikai ir maskvinio impe
rialisto paprasti samdiniai, bet kad, bent 
esamų galimybių ribose, stengiasi atkurti 
Lietuvos valstybę ir grąžinti lietuvius į 
tarptautinę nepriklausomų tautų-šeimą. Te 
parodo, kad jų skelbiamas Lietuvos „suve
renumas“ nėra tik tušti ir juoką keliantys 
žodžiai. Teleidžia lietuviams išeiviams tu
ristams laisvai, be jokių palydovų, keliauti 
po savo gimtąją šalį ir susitikti su bet ku
riuo lietuviu. Tesumažina muitus, kuriais 
jie banditiškai apiplėšia išeivius, norinčius 
ištiesti pagalbos ranką savo skurstantiems 
artimiesiems Tėvynėje. Tepradeda savo 
ansamblius ir sportininkus siųsti ir į Va-, 
karų, ne vien tik sovietinės imperijos kon
troliuojamas šalis, ir tenesigėdina juos pri
statyti Lietuvos, o ne sovietų vardu, kuris 
laisvajame pasaulyje yra virtęs rusų sino
nimu.

Tikrai nemanome, kad šie ir eilė kitų 
mūsų reikalavimų, kuriuos nutylime glaus 
tumo sumetimais, būtų per sunkūs ar ne
įgyvendinami. Tegul Lietuvos komunistai 
mums nurodo bent vieną iš nedaug beliku
sių net puslaukinių Vakarų kolonijinių Af 
tikos tautelių, kurios nesinaudotų visomis 
šiomis teisėmis, šiandien neigiamomis lie
tuvių tautai.

Dr. J. Gailius

VALYMAI
Rytų Vokietijoje partiniai puolė ne tik 

kultūros ministerį, bet ir įvairių meno ša
kų vadovus.

Kultūros ministeris. pašalintas. Dabar 
pertvarkoma rašytojų sąjunga — skiriami 
nauji pareigūnai.

Kultūros ministeriu paskirtas senas par
tinis, kuris esąs nusistatęs prieš bet kokias 
reformas.

PASIRAŠYTAS DOKUMENTAS
Sov. Sąjungos min. pirm. Kosyginui tar

pininkaujant, Indijos min. pirmininkas ir 
Pakistano prezidentas pasirašė dokumen
tą, kuris abu kraštus įpareigoja taikiai 
spręsti tarpusavio ginčius ir iki tam tikro 
laiko atitraukti savo karinius dalinius iš 
karo metu užimtųjų vietų.

Vakarų spauda nurodo, kad Kosygino pa 
sisekęs žygis sutaikyt abu šiuos kraštus pa 
kelia Sov. Sąjungos prestižą.

Kadangi pasirašęs taikos dokumentą In
dijos min. pirm. Šastris tą pačią dieną mi
rė, kyla klausimas, ar naujoji Indijos vy
riausybė laikysis jo. Tačiau galvojama, 
kad tik kraštutinių dešiniųjų sudaryta vy
riausybė galėtų atsisakyti to dokumento. 
Kitiems Indijos politikams Šastrio parašas 
būsiąs šventas.

SUKILIMAS NIGERIJOJE
Nigerijoje keletas aukštųjų karininkų su 

ruošė sukilimą. Jie suėmę centrinės vyriau 
sybės ministerį pirmininką Balewą ir fi
nansų ministerį Okotį-Ebohą.

Atskirų krašto sričių ministerial pirmi
ninkai esą nužudyti.

Dalis armijos esanti ištikima vyriausy
bei.

Nigerijos armijos dydis — 8.000. Nigeri
ja gyventojų turi 56 mil

— Žmogus, kuris bandė telefono kioske 
pavogti dėžutę su pinigais, Londone nu
baustas 6 mėn. kalėti.

JAUNIMO METŲ ANGOJE
«

Europos lietuvių organizacijos ir jų veik 
la silpsta dėl dviejų pagrindinių priežas
čių: emigracijos ir senatvės. Pirmoji, nors 
ir nesulaikoma, bet mažiau pavojinga. Iš
emigravę žmonės savo gabumus ir veiklą, 
jeigu tik nori, gali perkelti į naują, kartais 
gal net naudingesnę, dirvą. Tačiau senatvė 
yra labai didelis visokeriopas veiklos prie
šas. Ji užmigdė arba sunaikino nevieną iš
eivių organizaciją, parapiją ar klubą. Tuo 
labiau, kad su ja kartu ateina savotiškas 
abuojumas, paskendimas į kasdieniškus 
mažyčius reikalus, perdėtas susirūpinimas 
sveikata ir asmeniškomis smulkmenomis. 
Tik vienas kitas veikėjas, sulaukęs ir vy
resnio amžiaus, nepasitraukia iš darbo lau 
ko, neužsikrečia „pensininko liga“. Tokius 
vyrus Europoj beveik ant vienos rankos 
pirštų' suskaitysi: Balutis, Bulaitis, Vidugi
ris, Simonaitis, Glemža ir dar vienas ki
tas, kurių vardai laikas nuo laiko pasirodo 
mūsų spaudoje.

Jeigu paimsime Anglijos lietuvių veiklą, 
tai pagrindiniai jos varikliai buvo ir pasi
liko vadinamieji pusamžiai, daugiausia 
jau gyvenimo horizontą persiritę žmonės. 
Dar dešimtmetis, gal kitas, ir jie persikels 
į senųjų kategoriją. O kas atsistos į jų pė
das, kas perims jų lietuvišką darbą?

Natūrali senatvės priešingybė yra jau
nystė. Normaliame tautų ir valstybių gy
venime jaunimas savaime perima vyresnio 
sios kartos darbą ir, pritaikęs laiko dva
siai, tęsia jį toliau. Deja, šitas procesas ne
vyksta taip sklandžiai lietuviško darbo ba
ruose. Tiesa, užjūriuose yra susidaręs stip
rokas jaunimo sąjūdis, kurio rezultate šie 
metai yra pavadinami Jaunimo Metais. 
Bet čia, Anglijoje, tas sąjūdis labai mažai 
jaučiamas. Mūsų jaunimas, nors ir turi šio 
kias tokias organizacines užuomazgas, bet 
į lietuvišką veiklą kažkaip pilnai neįsitrau
kia. Gal tik negausiems skautams reikėtų 
padaryti rimtesnę išimtį. Net mūsų ekono
minės organizacijos, kaip Lietuvių Namai 

Kapas be kryžiaus
Koks nykus vaizdas! Lietuvoj, prisime

nu, nestatydavo kryžių tik pakaruokliams 
ir šiaip savižudžiams... bet kunigams, pre
latams?!.. Tokio kapo nuo 
laikų iki 1965 m. lapkričio 1 d. lietuvis ne
matė ir negirdėjo.

Bet mūsų XX amžiaus civilizuotojo pa
saulio laikais, pasirodo, toks kapas 
galimas ir jis tikrai yra. Jį atrado Castel- 
nuvo Don Bosco lietuvių gimnazijos vai
kai Lugane, mažame Šveicarijos miestely. 
Kape ilsisi buvęs labai kuklus, tylus, 
met pareigingas prelatas K. Šaulys. Lietu
voj nedaug kas jį ir pažinojo, nes nei kar
jeros, nei garbės sau niekuomet netroško. 
Jeigu jį iš viso kur nors galima buvo pa
matyti, išskyrus bažnyčią, tai tik Kauno 
senamiesty. Sutikęs pagalvodavau sau: 
„Štai, dar Tu gyvas, nežinomas kareivi...
Nusišypsodavau jam ir praeidavau. Jis ma 
nęs nepažinojo, bet jį sutikti man visuo
met buvo džiugus įvykis.

Ko tie trys Castelnuovo Don Bosco lietu 
vių gimnazijos berniukai ėjo į tą mažą 
miestelį, ko jie ieškojo ir ko jie norėjo? 
Tai buvo Vėlinių diena, ir jie norėjo pasta 
tyti ir uždegti žvakę ant garbingo Lietu
vos vyro kapo. Prelatas K. Šaulys priklau
sė tam mažam lietuvių tautos žadintojų ir 
Lietuvos valstybės atkūrėjų būreliui, ku
ris pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės 
Aktą ir paskelbė jį pasauliui. Nuo tos die
nos, po 500 metų pertraukos, Lietuva vėl 
tapo valstybe.

Įsivaizduoju, kaip kunigui A. Tranavi- 
čiui buvo nemalonu ir šiurpu stovėti prie 
apleisto kapo ir kaip berniukams pasidarė 
mįslinga — kodėl tas kapas kunigo, garbin 
go Lietuvos vyro, toks apleistas... Kodėl 
jis be užrašo ir be kryžiaus ir kodėl ta vi
sur ir visuomet tokia graži Lietuvos vėlia
va čia tokia nublukusi, nešvari ir sudris
kusi... O mums, visiems lietuviams visame 
pasauly, tokia gėda, gėda, gėda...

Bet toj gėdoj mes, lietuviai, negalime pa 
likti. Jau dabar nebesvarbu, ką ir kaip 
kun. A. Tranavičius aiškino gimnazijoj ir 
kokius pažadus jis savo mokiniams davė. 
Čia pat tuojau mums reikia belstis į duris 
tų, kurie galėtų pasiimti atsakomybę ir iš
vaduoti mus iš tos gėdos siaubo. Visų pir
ma mes norėtume išgirsti arba iš Lietuvos 
diplomatinio atstovo Šveicarijoj Dr. A. Ge
ručio, arba iš Lietuvių Bendruomenės Švei 
carijoj, arba pagaliau iš artimiausio lietu
viško kultūrinio židinio—Castelnuovo Don 
Bosco lietuvių gimnazijos vadovybės, — 
kada ir kas manoma pradėti daryti, kad pa 
minklas Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
Signatarui prel. K. šauliui būtų pastatytas 
ir 1966 m. Vėlinių dieną pašventintas visai 
Don Bosco gimnazijai dalyvaujant.

Mes gyvename tais neapsakomai niū
riais laikais, kada lietuvis nuo Arktikos iki 
Antarktikos, nuo saulėtekio iki saulėlei- 

ir Londono bei provincijos klubai, iki šiol 
nepajėgė prisitraukti naujų jėgų iš jauni
mo. Kai vienas vyresnysis iš kurios valdy
bos ar komiteto pasitraukia, tai ar jis vėl 
išrenkamas, arba tokio pat amžiaus kandi
datu pavaduojamas. Tas pats yra su klu
bais, barais, parapijų komitetais ir įvairio 
mis organizacijomis.

Geležinis gamtos dėsnis lietuviams nepa 
darys išimčių: arba vyresniosios kartos dar 
bą perims jaunieji, arba visos mūsų pastan 
gos ir planai ateičiai nueis vėjais. Jei netu
rėsime lietuviško prieauglio, kam perlei
sim savo organizacijas, laikraščius, Liet. 
Namus, klubus, spaustuvę, Sodybą?

Jaunimo metai lyg ir sudaro tam tikrą 
progą visiems apie tai pagalvoti. Jeigu ana 
pus Atlanto lietuviškas jaunimas organi
zuoja specialias jaunimo dienas, kongre
sus, tai šičia gal būtų galima bendromis jė
gomis bent pasvarstyti, kaip perduoti jau
najai kartai tai, ko nei svetimiems galime 
palikti, nei su savim į kapą nusinešti. Tie
sa, čia neturime daug jaunų, veržlių inte
lektualų, mokslininkų ar visuomenininku 
Jeigu tokių ir iškyla, jie, baigę mokslus, 
greitai parodo kulnis ir pranyksta už At
lanto. Bet ne vien tik šventieji puodus lip
do. Anglijoj yra pakankamai sveiko, išpru 
susio, žvalaus jaunimo, kuris lengvai galė
tų tęsti vyresniųjų pradėtąjį darbą. Reikia 
tiktai surasti būdus ir priemones, kaip at
žalyną prigydyti, kol senasis kamienas dar 
tebėra sveikas ir sultingas. Žinoma, čia kai 
ba eina tiktai apie tokį atžalyną, kuris ži
no, kuriame pasaulio kampe yra Lietuva, 
kuris nesibaido lietuvio vardo ir kuris ger 
bia tėvų kalbą bei papročius. Iš kitos pu
sės, būtų tikrai gera ir išganinga, jei gali
mai didesnis Europos lietuvių jaunimo bū
rys galėtų nuvykti į Jaunimo Kongresą, ku 
riame susirinkę iš viso pasaulio jaunieji 
lietuviai išpažins savo tikėjimą į lietuvių 
tautos genijų ir šviesią Lietuvos ateitį.

J. Karkluva

Prelatas K. Šaulys 1960 metais

džio tremiamas, kovoja, gyvena, kenčia ir 
miršta. Lietuvio pelenai turi būti paženk
linti, nes iš jų kelsis naujos ateities kartos, 
kaip kad kėlėsi Kudirka, Basanavičius, pre 
latas K. šaulys ir kiti, o jų vadovaujami ir 
visa lietuvių tauta ir kiekvienas paskiras 
lietuvis iš Vytauto, Gedimino pelenų ir jų 
darbų.

Ta proga prisiminkime Min. Dr. J. šau
lį (prelato brolį), palaidotą irgi Šveicari
joj, prof. M. Biržišką Los Angeles, Marty
ną Jankų, A. Smetoną, Dr. K. Grinių, prof. 
Stp. Kairį.

Ilsėkitės, Lietuvos Vyrai, svetimoj že
mėj, iki Lietuvos saulė sušvis ir Jus paža
dins, o mes dirbsime Jums dėkingi.

Stasys Kuzminskas

— Britanijoje 1965 m. išleista 26.358 
knygos.

— Maskvos miesto taryba nustatė, kad 
mokyklinio amžiaus vaikai be tėvų gali pa 
sirodyti gatvėse iki 10 vai. vakaro, kai mo
kyklos paleistos atostogų, ir iki 9 vai. va
karo, kai mokyklos veikia.

— Olandas ūkininkas Christiaanse per 
dvi dienas iškasė 537 senovines auksines 
monetas.

— „Pravda“ rašo, kad sovietų paleistieji 
5 dirbtiniai žemės palydovai skraidysią 
erdvėje ilgiau kaip tūkstantį metų.
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Gliaudos Agonija

Nauji kostiumai choristams

■d
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Lėlių teatro veikla
Kauno lėlių teatras jau davė žiūrovams
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Agonija — taiklus pavadinimas. Kele
riopai premijuoto autoriaus romanas iš 
tikrųjų piešia antrosios Lietuvos valstybės 
mirties agoniją. Valstybinio gyvenimo įš- 
blėsos konvulsingai driekiasi per knygos 
puslapius ir... lietuviškam skaitytojui pa
lieka rūgštų prieskonį.

Romanas? Griežtai taikydami gimnazi
jose kadaise mokytus literatūrinių žanrų 
dėsnius, Jurgio Gliaudos naujosios knygos 
romanu pavadinti- negalėtumėme. Pasauli
niai literatūros meistrai betgi jau senokai 
pradėjo knistis po teoretikų dėsniais, ir ri
bos tarp atskirų žanrų taip susiplakė, kad 
jų vieno nuo kito atskirti beveik nebeįma
noma.

Šiandieną įprastine terminologija Gliau
dos veikalas būtų vadintinas dokumenti
niu romanu. Tai savotiškai įdomus, tarp 
tradicinio romano ir viduramžiškos kroni
kos siūbuojantis žanras, kurio pradininku 
bene bus amerikietis Dos Passos, trečio
joje šio šimtmečio dekadoje išleidęs visą 
romanų seriją bendru „USA“ pavadinimu. 
Pastaraisiais metais vis daugiau rašytojų 
šiuo žanru susidomėjo. Vokietis Ceram 
prieš keliolika metų netgi sukūrė „archeo
loginį romaną“, kuris, remdamasis kone 
pažodžiui vien tiktai sausų archeologinių 
kasinėjimų aprašais, sukūrė knygą, skai
tytoją užintriguojančią tarsi kriminalinių 
nuotykių eskapizmas.

Istoriniame veikale autorius istorinių 
faktų laikosi tik labai, palyginti, bendrais 
bruožais, esmėje saviškai interpretuoda
mas buvusius įvykius, juos pagrįsdamas 
psichologiniais arba likiminiais veikėjų 
nagrinėjimais. Tai lygiagrečiai taikintina, 
sakysime, Sruogos istorinėms dramoms ir 
Zevako pramoginiams romanams.

Dokumentinis romanas esmėje yra suli
teratūrinta versija to, ką anglosaksai va
dina „contemporary history“, o vokiečiai 
„Zeitgeschichte“ ir ką lietuvių kalboje ga
lėtume pavadinti šiuolaikine arba dabar
ties istorija. Jeigu istorinis romanistas 
(arba ir dramaturgas) turi, palyginti, ne
mažai kūrybinės laisvės, o detalių vaizda
vime kur kas daugiau vadovaujasi vaiz
duote, o ne istoriniais šaltiniais, tai doku
mentinio romano autorius praktiškai jau 
beveik prilygsta žurnalistui. Dokumenti
niame romane detalės taip pat turi būti 
pagrįstos šaltiniais, dokumentuotos arba 
bent (kai tų šaltinių pristinga) autoriaus 
taip atkurtos, kad jos pilnai derintųsi ir 
būtų organiškai įaugusios į dokumentuo
tąją medžiagą, kad jų patikimumu nei 
akylam skaitytojui, nei — pagaliau —aka
deminiam istorikui rimtų abejonių negalė
tų kilti. Kai kurie kritikai ne be pagrindo 
dokumentinius romanus yra pavadinę la
kia istoriografija.

Ar dokumentinis romanas priskirtinas 
prie grožinės prozos ir vertintinas esteti
niais mastais? Tur būt, taip, nes ir skru- 
pulingiausiai dokumentacijos laikydama
sis autorius vis dėlto turi dar labai daug 
erdvės savo kūrybiškumui išreikšti. Kom

pozicija, intrygos vystymas, įforminimas, 
stilius, netgi heladįškai suprastas vyksmo 
sulikiminimas prikiauso jau mūzų pasau
liui, kuo akademiniai istorikai paprastai 
nesidomi.

Gliaudos Agonija, atrodo, bus pirmas 
bandymas lietuvių literatūroje pasireikšti 
dokumentinio romano žanru. Autorius 
vaizduoja 1940-jų metų birželio-liepos įvy
kius, tarpusavę Kauno ir Maskvos įtampą, 
sprogusią istoriniu Kremliaus ultimatumu 
Lietuvos respublikai, kurio pasėkoje Lie
tuva buvo sovietų kariuomenės okupuota 
ir eventualiai įjungta į Sovietų Sąjungos 
sudėtį.

Gliaudos žvilgsnis pirmoje eilėje aprė
pia vyriausybines ir jai artimas sferas, 
piešia buvusio Lietuvos ministro pirminin
ko (ne ministerio, kaip Gliaudą kad rašo, 
nes tokio titulo nuo 1938 m. Lietuvoje ne
bėra) Merkio ir užsienio reikalų ministro 
Urbšio lankymąsi Maskvoje, bejėgišką ago 
niją Smetonos prezidentūroje, stabtelėja 
prie generolo Vitkausko metamorfozės, įti
kinamai pavaizduoja politinį Raštikio 
vištgaidžiavimą, pagaliau aprašo Smeto
nos su svita bėgimo tragikomediją (teisin
giau: komitragediją) Kybartuose, mįslingą 
(dėl dokumentacijos stokos neišvengia
mai) Justo Paleckio iškilimą į naujus pre
zidentus ir galutinį Dekanozovo su Pozd- 
niakovu faktinės valdžios į savo rankas 
paėmimą.

Tai sudarytų pagrindinį autoriaus vaiz
duojamą vyksmą, šalia kurio įterpta eilė 
šalutinių, istoriškai daugiau ar mažiau 
reikšmingų, bet visuomet įdomių epizodų. 
Įtarpomis pavaizduojami gandonešiai Kau 
no kavinėse, nuotaikos kai kurių visuome
nės sluoksnių atstovuose, laikraščių re
dakcijose. Dokumentiniuose romanuose to
kios įtarpos yra visiškai pateisinamos, pa- 
sitarnaudamos pagrindinio istorinio vyks
mo sureljefinimui. s

Gliaudai teprikiština, kad jis šia techni
ka pernelig saikiai naudojasi ir kad jo 
pasirinkti įtarpiniai epizodai dvelkia savo
tišku atsitiktinumu. Paprasčiausiai pasi
gendama platesnės visuomeninės panora
mos. Nejaugi į likiminius lietuvių tautos 
ir valstybės įvykius tereagavo oportunisti- 
niai jaunalietuviai, kavinių šnekučiai ir 
pusinteligenčiai liktiniai puskarininkiai?

Žemės ūkio krašte vis dėlto buvo ir 
šioks toks ūkininkų skaičius, o Kauno prie 
miesčiuose netrūko nė darbininkų. Gliau
dos visuomeninėje panoramoje vietos ne
randa 'nė kūrybinė (tuo pačiu ir nekonfor- 
mistinė) inteligentija. Tuo būdu autorius, 
greičiausia nesąmoningai, pabrėžia bur
žuazinį antrosios Lietuvos valstybės po
būdį, kas sociologiškai būtų suprantama, 
bet literatūriškai kritikuotina.

Prie epizodinių įtarpų priskirtinas ir 
Voldemaro Lietuvon grįžimo farsas. Psi
chologinė šito . epizodo interpretacija yra 
įtikinama ir įdomi, bet ji pagrindiniam ro
mano vyksmui lieka svetima, kompoziciš- 
kai nereikalinga ir todėl literatūriškai ne

pateisinama. Voldemaro grįžimo bandymą 
reikėjo arba organiškai įjungti į intrigą, 
arba — jeigu tam trūko dokumentacijos ir 
interpretatyvinių galimybių — visiškai iš
leisti.

Įdomios yra autoriaus eksperimentinės 
pastangos piešiamus įvykius, taip sakant, 
suuniversalinti, Smetoną lyginant su pen
kioliktuoju Liudviku (kokiame antikvari
ate autorius Louis lietuvišką atitikmenį 
užtiko Liudovike — lieka mįslinga), Sofi
ją Smetonienę su Marija Antone te, o so
vietų kariuomenės įėjimą į Lietuvos teri
toriją maždaug su Bastilijos paėmimu. 
Tokia istorinių paralelių ieškonė, žinoma, 
yra įdomi rytmetinė mankšta, nors inte
lektualine branda ir nepasižymi. Istorinių 
lygiagrečių ieškojimas tarp Didžiosios pran 
cūzų revoliucijos ir 1940-jų metų įvykių 
Lietuvoje mažių mažiausiai yra neistoriš
kas, tarp ambicingosios Sofijos Choda- 
kauskaitės ir išdidžiosios Marijos Antone- 
tės Habsburgietės — keistas, o tarp Anta
no Smetonos ir Liudviko XV — na, jau 
na... Paskutiniam Lietuvos respublikos 
prezidentui simpatijų neslepiantis auto
rius tokiu palyginimu ir platonisto Smeto
nos įvaizdžiui nekaip tepasitarnauja.

Toks paviršutiniškas „universalių“ pa
ralelių ieškojimas dokumentiniame roma
ne nėra pateisinamas, ir todėl kyla įtari
mas, kad Gliaudą šitą priemonę panaudo
jo, svajodamas apie eventualų veikalo ver
timą į anglų kalbą. Įsakmus copyright pa
brėžimas knygos pradžioje šitą įtarimą 
dar sutvirtina. Kiek abejotina, tarp kitko, 
ar tokiomis paviršutiniškomis priemonė
mis iš tikrųjų gauma prasiskverbti į Time 
rekomenduojamųjų knygų sąrašą...

Psichologinė Merkio asmens studija 
Gliaudai tikrai pavyko. Pamfletistui būtų 
įprasta, o istorikui atleistina Merkį apibū
dinti kokiu nors ištižėliu. Gliaudą vis dėlto 
yra apsigimęs pasakotojas ir romanistas. 
Tokios pigios išeities jis nesigriebė, Mer
kio asmenį piešdamas reljefingai, psicho- 
logizuodamas ir istorinius buvusio Lietu
vos ministro pirmininko veiksmus pagrįs
damas vidine jo analize. Viena kita įterp
ta MerkiČ mintis arba vidinė reakcija la
bai taikliai skaitytojo vaizduotėje išryški
na jo charakterį. Pavyzdžiui, 22 psl. rašo
ma: „Eltos atstovas (Maskvoje) poetas 
Faustas Kirša per daug kandus miesčio- 
nims, jr tai jo klaida, pagalvojo Merkys“. 
Neilgu sakiniu autorius čia sugeba at
skleisti dar vieną Merkio asmens bruožą, 
būtent, klasišką jo priklausomumą bur
žuazijai, su natūraliu nepasitikėjimu inte
lektualams. Lietuvos visuomenėje buvusi 
įtampa tarp kūrybinės inteligentijos ir 
stiprėjančios buržuazijos tuo vienu saki
niu ir tebuvo užminta visame 400 puslapių 
romane.

Paskutinis Lietuvos respublikos minist
rų tarybos posėdis 1940 metų birželio 15 
dienos pirmą valandą ryto memuaristų 
pakartotinai jau buvo aprašytas, tad auto
riui dokumentacijos tikrai netrūko. Užtat 
Gliaudą tą posėdį labai gyvenimiškai ir 
įtikinamai aprašo. Šiandieną lietuviui 
skaitytojui yra ir gėda ir sunkiai supran
tama, kad anomis Lietuvos agonijos dieno
mis valstybės priešakyje stovėjo tokie 
prie savo uždavinių nepriaugę žmonės. 

Vienaip ar kitaip visį to posėdžio dalyviai 
supasavo. Kremliaus ultimatumo turinį 
sužinoję, visi be išimties buvo priblokšti ir 
savo veiksmuose tarsi suparaližuoti.

Kiek abejotina, kad — autoriaus inter
pretacijoje — tik vienas Smetona iš anks
to jautęs ir numatęs tikrąsias Maskvos in
tencijas Lietuvos atžvilgiu. Dėl spaudos 
cenzūros Maskvos ultimatumas gal ir ga
lėjo būti nejauktas platesniems sluoks
niams (nors ir to aprioriškai negalima 
tvirtinti), bet tiems, kuriems visokeriopa 
informacija buvo tiesiogiai prieinama — 
tikrai ne.

Daugumas ano istorinio posėdžio daly
vių padėties betgi teisingai įvertinti nesu
gebėjo, o sugebėjusieji pasirodė neryžtin
gais ir neveiksmingais. Vienintele išimtimi 
tepasirodė (Lietuvos valstybingumo prie
šas) generolas Vitkauskas, savo greitu ir 
bekompromisiniu apsisprendimu pademon 
stravęs sugebėjimą konsekventiškai veikti. 
Lepšiu jo pavadinti iš tiesų negalima.

Romane aiškiai jaučiama teigiama auto
riaus pažiūra į Smetonos asmenį ir politinį 
galvojimą. Jau minėjome, kad Gliaudą yra 
apsigimęs romanistas, ir literatūrinis są
žiningumas jam neleido persimesti į primi
tyvią Smetonos apologetiką. Betgi įtampa 
tarp piliečio ir autoriaus Gliaudos knygoje 
aiškiai jaučiama, ir tai bene bus didžiau
sioji rašytojo Gliaudos agonija, nes, pas
kutinįjį puslapį užvertus, tiek žmogiškasis, 
tiek ir valstybininkiškasis Smetonos profi
lis labai simpatiškai neįsimena.

Autorius knygai paskyrė tikrai daug 
paruošiamojo tyrimo darbo, kas liudija 
profesinę jo pažiūrą į rašytojo amatą, ir 
paties romano substancijai, be abejo, buvo 
neišvengiama. Gausios fono detalės, kam
barių, baldų, netgi kilimų raštų ir veikėjų 
apsirengimo aprašymai byloja apie labai 
kruopštų medžiagos rinkimą. Dokumenti
niam romanui visa tai kaip tik ir suteikia 
gyvybės, autentiškumo bei trečiąją dimen
siją. Lygumo pasigendama galutinėje ro
mano redakcijoje, jo šlifavime. Pasitaiko 
lengvai patikrinamų faktinių klaidų (Liud 
viką autorius vadina XIV), yra balastingų 
pasikartojimų fono aprašymuose, pasitaiko 
ir kitų, daugiau techniškų trūkumų, kurie, 
kruopščiau knygą paredagavus, būtų at- 
kritę.

Knyga yra įdomi ir vertinga, o kaip pir
masis dokumentinis romanas mūsų rašti
joje — dargi tam tikra literatūrinė nau
jiena.

AUKSO ŽĄSIS

B. Pūkelevičiūtės vaidinimas - pasaka 
„Aukso žąsis“ buvo atžymėtas 1000 dolerių 
premija.

Talkinama lietuvių aktorių, autorė nuta
rė tą darbą paversti filmu. Sutelkus pini
gų, pačiai autorei režisuojant, tas sumany
mas buvo įvykdytas, ir JAV lietuvių kolo
nijose tasai filmas jau rodomas (ar jį pasi
rūpins kas nors perkelti į Europą, kol kas 
dar nieko negirdėti).

Iš lietuviškų laikraščių matyti, kad „Auk 
so žąsis“ išėjo dabar jau ir knygos pavida
lu.

Daumantas Cibas, ŽAIŽARAS. Pasaka 
mažiems, teisybė dideliems. Iliustravo dail. 
A. Korsakaitė-Sutkuvienė. Didelio forma
to. Išleido „Lietuvių Dienų“ leidykla, 4364 
Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90029. 
Kaina 1.50 dol.

žaižaras — vardas jauno kalvio, kuris, 
išaugęs nepaprastai stiprus, nebesitenkina 
tėvo kalve ir, nusikalęs sau didžiulį plaktą, 
išeina į pasaulį. Bekeliaudamas atranda 
pavergtų žmonių šalį, pavergėjus išvaiko, 
žmones išlaisvina. Kai jau šalis gražiai 
tvarkosi ir žmonės laimingai gyvena, žaiža 
ras parsiveda į tą šalį (pasirodo, ji besanti 
Lietuva) savo senuosius tėvus, pasistato 
naują kalvę, ir visi laimingai gyvena.

Pasaka parašyta labai gražia, gyva, sti
linga, pasakytume modernizuota vysk. Va
lančiaus kalba. Dailiai padarytos grafinės 
A. Korsakaitės iliustracijos (kurių keletas 
per visą puslapį). Knygelė tinka vaikams 
nuo darželio amžiaus iki pirmų pradžios 
mokyklos skyrių. Tėvams ar auklėtojams 
ją skaityti savo mažiesiems bus tikras me
ninis pasigrožėjimas. Tai vertinga dovana 
mūsų mažiesiems.

Z. Gaigalas „Tiesoje“ rašo, kad Kauno 
„Dailės" kombinatas suprojektavo ir išau
dė Vilniaus universiteto akademiniam cho 
rui naujus tautinius drabužius. Naujųjų 
metų išvakarėse choristės turėjo jau pasi
puošti naujais gelsvo atspalvio drabužiais.

Tas pats kombinatas pagaminęs lietuvis 
kus tautinius kostiumus ir latvių Rygos au 
to transporto centrinio klubo ir Madonos 
miesto kultūros namų saviveiklininkams.

(r)

LENKŲ PREMIJOS
Lenkų Alfred Jurzykowski vardo fondas 

JAV šiais metais paskyrė net 12.000 dole
rių premijoms kultūroje pasireiškusiems 
tautiečiams. Iš tos sumos sudaryta 11 pre
mijų, kurias gaunantieji net 6 gyvena Len
kijoje.

Didžiausias premijas po 2000 dol. gauna 
poetas, vertėjas ir žurnalistas Jozef Witt- 
lin, kuris gyvena New Yorke, ir poetas, dra 
maturgas ir žurnalistas Antoni Slonimski, 
kuris gyvena Varšuvoje.

Po 1000 dol. gauna P. Jasienica (Varšu
va), T. Rozewicz (Gwilice, Lenkijoje), Z— 
Czermanski (New York), J. Czapski (Pa
ryžius), K. Penderecki (Krokuva), R. In- 
garden (Krokuva) ir K. Michalowski (Var 
šuva).

Kitos premijos po 500 dolerių.
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Dovanos tarnaujantiems kariuomenėje
Toli nuo Lietuvos rusų kariuomenėje 

tarnaujantiems lietuviams Panevėžio kom
jaunuoliai išsiuntė 200 lietuviškų plokšte
lių ir 400 „naujosios tarybinės literatūros“ 
knygų. (E)

JONAS AVYŽIUS-------------------------

Kaimas kryžkelėje
(58)

Pas Lapiną stalas ne taip tankiai nu
sėdęs, kaip buvo numatyta. Žadėjo ateiti 
Vingėla —. nėra. Turėjo būti Kašėtas su ar
monika — nėr. Kvietė vieną kitą kaimyną 
— irgi neatėjo. Taigi prie stalo įprasta 
draugija: Rimšos, Strazdienė, Šileika ir 
Pruncė. Buvęs bernas, spekuliantė, prasi
gėręs brigadininkas ir kvailys... Verkti no
risi, pažiūrėjus į tokius svečius. Lapinas 
mielai pasodintų jų vietoj Toleikį, Marty
ną, apylinkės pirmininką Daujotą, bet ko
kia nauda iš to? O prie to stalo dovanai nie 
kas nėra sėdėjęs.

— Kai šuns negalima geruoju prisikal
binti, Viktorai, reikia gintis basliu, — burb 
Iena pusbalsiu, pasilenkęs Šileikai prie au
sies. — Pats pasižiūrėk, ką iš tavęs pada
rė. Buvai brigadininkas. Gerbiamas, vaiši
namas, mylimas,. Pavarė šunų balnoti. O 
kodėl? Manai, dėl tų magaryčių? Juokų kai 
bos! Norėjo Grigų Tadą, savo žmogų, pasta 
tyti. Nuskriaudė, oi, nuskriaudė tave, Vik
torai, svetimam matant ašaros byra. — O 
mintyse skaičiuoja savo skriaudą: „Nusta
tė Birutę, tikrą dukterį, prieš tėvą. Sukir
šino su kaimynais per tą nelemtą Juod
margę. Uždėjo Godai minimumą. Ir malū
ne tu ne šeimininkas, ir namuose nebe ta
vo valia. Antros karvės nebėr, arai ant 
plauko pasikabino. O miltai... Jau nenu
švilpsi maišiuko kaip anksčiau. Kiekvienas 
maišas pasveriamas sumalus. Gramuko ne
nudulkinsi daugiau, kaip nustatytas nudul 
kėjimo nuošimtis...“ — Nebus prie Tolei- 
kio gyvenimo, Viktorai, oi, nebus. Kiekvie
nas tau už tai dėkui pasakys...

Šileika sėdi, alkūnėmis užsigulęs ant sta
lo. Pritariamai linguoja galvą. Krūminė 
įkaitino vaizduotę ir jausmus. Kiekvienas 
Lapino žodis krinta į širdį kaip dervos la
šas į žaizdrą. Ugnis verpetais kyla aukštyn, 
plečiasi, kerštingu pykčiu apimdama sielą. 
Tačiau kažkur dar likęs nepaliestas kampu 
tis: jame kiūto susigūžusi baimė.

Lapinas žino, ko trūksta.
— Išgerk, Viktorai, išgerk. — Ir vėl kuž

da į ausį. — Išgerk, Strazdien. Visi išger
kim. Tegriebia velniai tą Kašėtą su visa 
armonika.

Išgeria. Kramto užkandą. Nesmagi tyla. 
Kaip pasityčiojimas, atplaukia iš Grigo 
vienkiemio akiplėšiškai linksmi muzikos 
garsai. Visi apsimeta kuo nors užsiėmę. 
Mortai pasirodė, kad baigiasi pyragas — iš 
bėgo atnešti. Lukas grabaliojasi kišenėse 
cigarečių. Strazdienė žiūri pro langą į su
temose baltuojančią vieškelio kuprą—maž 
Kašėtas ateina... Lapinas pilsto stiklelius. 
Tik Pruncė neveidmainiaudamas godžiai 
žiūri į savo stiklinaitę. Vėl pilna! Dosnus 
šiandien fonas Lafina. Bet ir Pruncė ne iš 
kelmo spirtas gėrėjas. Kartą vyrai susimo
kę supylė porą litrų. Paveikė, nėra ko sa
kyti. Lakstė po kaimą, stūgaudamas lyg 
paskutinio teismo dieną. O nuo kojų vis 
dėlto nenuvertė.

— Ko pakabinai nosį, Pruncė? Ar Tolei 
kio lauki ateinant? — nusišaipė Lapinas.

— Mušt, tuot! Feilis, baslys per galvą!— 
sušvokštė kvailys. Suolas gailiai dejuoja 
nuo jo kūno svorio.

— Matai? — Lapinas reikšmingai pa
merkė. — Prisuktas kaip laikrodis.

— Taip tai taip... — Šileika nepatikliai 
kraipo galvą.

---------  ROMANAS
— Aš tau porą paršiukų. Ant Sekminių 

kiaulė turės... Mile, Strazdien. Žiūrėk, iš 
ko duoną valgai. Sukrusk, moterėle!

— Būk ramus, Motiejau, — Milės ne- 
perspiausi. Mano nosis užuodžia per kilo
metrą, brangusis. Dabar tortus į stalą neša.

— Pražiūrėsi savo Benių, šelme, oi, pra
žiūrėsi...

— Niekur nedings, pasigausiu, Motie
jau, tiesiai į voratinklį įskris kaip muselė, 
brangusis...

— Kad tik būt vienas... — pratarė Šilei
ka, pagaliau apsisprendęs, ir neprašomas 
užsivertė stiklinaitę.

— Bus, Viktorai, bus. Negi Martynas ly 
dės? Martynas turi ką lydėti...

— Eisi į vestuves, Strazdien? — stebisi 
Morta.

— O ko ne? — Prie stalo nesėsiu, muzi
kantams užsimokėsiu. Pasišokti noriu, 
brangioji. Jaunystė...

— Šelmė, oi, šelmė! — Lapinas, apgedęs 
juokais, grūmoja Milei pirštu.

Morta sumišusi kraipo galvą: kas pasida 
rė Motiejui, kad juokiasi ten, kur turėtų 
pykti?

Lukas irgi nesusigaudo, apie ką kalba
ma, tačiau tam neteikia jokios reikšmės. 
Jo galva užimta kuo kitu. Tad sėdi apgir
tęs ir mintyse kalbasi su savimi.

Ėmė loti Meškius. Visi sujudo: gal Kašė
tą velnias atneša? Bet įėjo ne jis, o Vingė
la. Išraudęs, minkštutis kaip prinokęs obuo 
lys. Kvepiantis vestuviniais pyragais. Šyp
sena iki ausų, tačiau akys nelinksmos.

— Pačiu laiku, Petrai, pačiu, — pašai
piai sako Lapinas. — Ruošiamės eiti mie- 
gučio. Sėskis, kad atėjai.

Vingėlos šypsena susitraukė kaip ežys, 
šuniui užpuolus. Tarp lūpų bematyti siau
ras sidabro ruoželis. Nesitikėjo tokio suti
kimo.

— Būkim lietuviai, pupyte uoga, susitar 
kim. Visa raštinė ėjo, ir aš turėjau. Prašė. 
Nekaltas...

— Suprantu, Petrai, suprantu. Kolekty
vas, kaipgi... Visos avys paskui aviną seka. 
Kuri atsilieka, tą gali vilkai sudraskyti. 
Kaip ten mūsų... piršlys? Dar laikosi ant 
kojų ar nebesilaiko?

— Smagus. Ne vandenį geria. Kitą tik
rai būtų nuo kojų nukirtę — toks vaišini
mas! Toleikis moka gerti.

— Aha. Moka, sakai? O kas jau jį taip 
vaišina? Senis Grigas? Sėskis, Petrai, sės
kis, ko stovi.

— Vis, pupyte uoga. Kiekvienas nori su 
pirmininku susigerti.- Būtum matęs, kas da 
rėsi, kai atėjo Kašėtas su kompanija...

— Kas? Kas? — pašoko Lapinas.
— Kašėtas. Iš Liepgirių. Mūsų muzikan

tas, — paaiškino Vingėla, patenkintas, kad 
visi klausosi, liežuvius pasidėję, o Lapinas 
raitosi už stalo kaip druska užpiltas vijū
nas. — Su juo Karanauskas, pora vyrų iš 
Kepalių, Varnėnų Uldukiai. Atsinešė degti
nės, savo užkandį. Tu, sako, Grigai, pada
rei mums gėdą prieš visą kolūkį. Kuo mes, 
sako, blogesni už tą ir už tą, — suminėjo 
keletą pavardžių, tame tarpe ir mūsų kal
vį, — kad juos prašėte, o mus pamiršote? 
Blogi darbininkai, sako? O ką tu žinai, gal 
rytoj, sako, mes gerai dirbsime, pupyte 
uoga?

— O ką Grigas? — prastenėjo Lapinas, 
visas pajuodęs.

— Grigas? Kasosi pakaušį: problema — 
nėra kaip išvaryti, bet ir nėra kur pasodin
ti. Nenumatyta, pupyte uoga. Prisistatė To 
leikis — jo ten visur pilna — ir tuoj rado 
išeitį: pasiuntė porą vaikėzų pas Gojelius, 
atnešė stalą, susodino nekviestus svečius 
ir pats prie jų atsisėdo. O tie ištirpo kaip 
vaškas, pupyte uoga. Tu, sako, Toleiki, auk 
so žmogus. Mokytas, bet nesiputi, supranti 
kaimo Jurgį. Tokiam žmogui, sako, negai
la paskutinį duonos kąsnį atiduoti. O Ka
šėtas sako: „Nuo šios dienos tavo žodis, pir 

mininke, man įstatymas“. O Toleikis jam: 
„Jei taip, eik groti kartu su kolūkio muzi
kantais“. Ir žinai ką, pupyte uoga? Kašėtas 
pasikėlė, žodžio netaręs, ir nuėjo prie or
kestro... O Karanauskas... Aš toks, aš 
anoks, sako. Mėgstu išgerti, bet ir dirbti, 
jei matau naudą. Tu iš manęs, sako, Tolei
ki, daržo nepaimsi. Tuos tris šimtus darba
dienių, sako, aš prarysiu kaip uogą. Parva
žiuos atostogų sūnus, pristatysiu prie dar
bo. Uždėsiu šimtą viršaus, sako, minėsi ma 
no žodį. Ne kitas mano daržą, sako, aš kito 
nusikasiu. — Vingėla nutilo, apžvelgė vi
sus, patenkintas, kad jo pasakojimas pada 
rė įspūdį.

Lapinas sėdi sustingęs, persikreipęs, tar
tum įtemptai klausytųsi iš tamsos sklindan 
čios muzikos, norėdamas įsitikinti, ar tik
rai ten groja Kašėtas. Bet pamažu papilkė- 
ję skruostai prisipildo kraujo, sustingęs 
žvilgsnis atgyja, nors dar ilgai negali sudė
ti lūpų pirmam žodžiui.

— Lendate visi Toleikiui į užpakalį. Ma
tyt, saldus... — pagaliau prapliupo pavar
gusiu, kupinu beviltiško įtūžimo balsu. — 
Nueiti į vestuves neprašytam! Kiaulės! 
Kaip Grigas neišvarė... Ir tu, Petrai, toks 
pat. Kas kad prašė. Bet jei turi aiškią lini
ją, jos reikia laikytis. Nori ant dviejų kė
džių sėdėti, geradėjau. Ne, neišeis. Į Marty
ną nusižiūrėjai. Anas iš pradžių suko su
ko ratą, manėm, į pačią viršūnę nusklęs, o 
nutūpė... gėda ir žmogui pasakyti.

— Nenutūpė, — užstojo pusbrolį Šileika, 
— Ką jis padarys, kai nebe jo komanda?

— Jis niekada nekomandavo. Kiti jį ko
manduodavo, — tėškė Lapinas su pikta pa
šaipa.

— Dabar Goda komanduoja...
— Gerai, gerai, Strazdien. Žiūrėk, iš ko 

duoną valgai, moterėle. .
— Vingėla, palydėk mane iki Grigo vien 

kiemio, būk geras, brangusis. Noriu pašok
ti.

Vingėla apsidairė. Akys susidūrė su nie
ko nesakančiu Lapino žvilgsniu. Atsistojo, 
tarsi tempiamas atgal už pakarpos, ir eina 
lauk, negavęs nė lašo išgerti.

(Bus daugiau)
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PASAULIO LIET. JAUNIMO KONGRESAS KOKS BUS RUSŲ IMPERIJOS GALAS?
RAŠO Vyt. Sirvydas

P.L.J.K. šaukiamas 1966 metais birželio 
30 - liepos 3 d.d. Chicagoje, JAV.

Kongreso posėdžiai ir programos vyks: 
The Conrad Hilton Hotel 

Chicago, Illinois, USA.
Kongreso parodos vyks Lietuvių Jauni

mo Centre:
Lithuanian Youth Centre 
5620 So. Claremont Ave., 
Chicago, Ill., 60636, USA.

PLJK programą sudarys akademinė, kul 
tūrinė, religinė, politinė, pramoginė ir ki
tos dalys.

Akademinėje dalyje bus jaunimo posė
džiai ir paskaitos. Apžvalginėse paskaitose 
jaunoji karta aptars jaunimo padėtį ir 
veiklą laisvajame pasaulyje ir pavergtoje 
Lietuvoje. Posėdžiuose bus diskutuojamas 
atskirų kraštų lietuvių bendradarbiavi
mas, jaunosios ir vyresniosios kartos dar
bas Lietuvos laisvės kovoje, kaip derinti 
kūrybinį jaunosios kartos pasireiškimą dvi 
lypėje lietuvių ir kitataučių aplinkoje ir 
Lt. Taip pat numatyti kelių sekcijų posė
džiai, kaip literatūros, sporto, mokslo, ang
lų kalba kalbančiųjų. Baigiamosiose pa
skaitose jaunimas žvelgs į savo ateities už
davinius šeimose, mokyklose, organizaci
jose ir kitur.

Kultūrinėje dalyje vyks jaunųjų pasau
lio lietuvių menininkų koncertas, literatū
ros ir poezijos vakaras. Jaunimo centre 
bus suruoštos jaunosios kartos parodos: 
dailės, meno, spaudos, fotografijos, filate
lijos, architektūros.

Religinėje dalyje numatytos iškilmingos 
pamaldos katalikams ir protestantams.

Politinėje — Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Peticijos įteikimas per JAV vyriausybę J. 
Tautoms, prašant Lietuvai nepriklausomy
bės.

Pramoginėje — ruošiamas didelis balius 
- banketas, šokiai ir t.t.

Sportinėje — geriausių lietuvių sporti

LIETUVA DABAR
SOCIALINIS IR EKONOMINIS

GYVENIMAS
Žmonių luomai Sovietų Sąjungoje, sako

ma, jau panaikinti. Visi žmonės, pagal 
skelbiamąją komunistinę teoriją, turi būti 
lygūs ir lygiai naudotis turimomis gėrybė
mis. Taip pat reikia panaikinti skirtumą 
tarp kaimo ir miesto gyventojų. Tačiau 
skirtumas tarp žmonių yra labai didelis — 
tai komunistai ir nepartiniai. Komunistai 
irgi dar skiriasi: paprasti eiliniai darbinin
kai komunistai ir vadovaujančioji komu
nistų šviesuomenė. Pastarieji yra baigę 
aukštąjį mokslą arba bent vidurines mo
kyklas. Jie visi yra baigę partines mokyk
las ir gerai pakaustyti komunistiniais 
mokslais. Jie visur užima vadovaujančias 
vietas: fabrikuose, įmonėse, mokyklose, 
valstybinėse įstaigose, tarybiniuose ūkiuo
se ir kolūkiuose. Jų atlyginimai yra labai 
geri. Daugumas turi valdiškus automobi
lius ir pėsti nevaikšto. Paprastai partiečių 
atlyginimų žmonės nežino, nes jie nuo ma
sių slepiami.

Komunistai be eilės gauna valdiškus bu
tus, už kuriuos moka tik 8-15 rublių į mė
nesį nuomos. Butai būna po tris ar penkis 
kambarius ir su visais patogumais. Jie gau 
na iš sandėlių papigintomis kainomis pre
kes ir maisto produktus. Ligoninėse gydo
mi specialiose palatose, gauna geresnius, 
dažniausiai užsieninius vaistus ir pagerintą 
maistą. Partiečiams Kaune Laisvės Alėjo
je, prie vykdomojo komiteto rūmų, yra spe 
ciali vaistinė. Ten yra ir užsieninių vaistų, 
bet nekomunistams vaistai neparduodami.

Visi partiečiai gauna personalines pensi
jas. Jų dydis yra slepiamas. Labai dideles 
pensijas gauna buvę pogrindininkai ir kiti 
pasižymėję komunistinėje veikloje.

Tai tau ir bolševikinė lygybė! Ir sakyk, 
kad nėra luomų!

Dabar Lietuvoje mokamos pensijos. Jų 
dydis svyruoja nuo 30 iki 120 rublių mėne
siui. O kolūkiečiai gauna 10-12 rublių į 
mėnesį. Stažas moterims 20 metų, vyrams 
25 metai. Nepriklausomos Lietuvos tarny
bos laikas užskaitomas į stažą. Vokiečių 
okupacijos laikas taip pat užskaitomas. Vi
sai neužskaitomas stažas buvusiems polici
jos ir kalėjimų tarnautojams. Pensininkų 
amžius — moterims 55 metai, o vyrams 60 
metų. Kolūkiečių pensijinis amžius — mo
terims 60 metų, o vyrams 65 metai.

Seneliai, kurie neturi teisės į pensijas, 
priimami į prieglaudas. Žinoma, jei jie ne
turi vaikų, kurie juos išlaikytų. Nesąžinin
gus vaikus teismas priverčia tėvus globoti. 
Pamestinukai ir našlaičiai auginami vaikų 
namuose. Prieglaudose ir vaikų namuose 
globotiniai ir auklėtiniai išlaikomi gerai. 
Daugiavaikių šeimų, kurios negali pačios 
išsilaikyti, dalis vaikų priimami vaikų na- 
muosna.

Atlyginimai pagal prekių ir maisto kai
nas yra labai maži. Vidutiniškas eilinių 
darbininkų ir tarnautojų mėnesinis uždar
bis nuo 70 iki 120 rublių. Mokytojai gauna 
iki 150 rublių į mėnesį. Gydytojai ir inži
nieriai gauna apie 150 rublių, šioms kate
gorijoms atlyginimus dar pakelia komandi 
ruotės. Kai kas iš jų turi pusantro ar du 
etatus, tai ir alga proporcingai padidėja. 

ninkų rungtynės: krepšinio, tinklinio; sta
lo teniso.

Kongresą baigiant visas jaunimas ir sve 
čiai dalyvaus įspūdingoje III-je JAV ir Ka 
nados Lietuvių Dainų šventėje, kurioje 
vien tik dainininkų bus apie 1000!

Prieš Jaunimo Kongresą (birželio 25 - 30 
d.d.) Michigan valstijoje ruošiamos didelės 
jaunimo stovyklos.

Po Jaunimo Kongreso (liepos 4-10 d.d.) 
iš kitų kraštų atvykusiam jaunimui bus su 
ruošta speciali stovykla kartu su kviestais 
JAV ir Kanados jaunimo atstovais.

Jeigu kas norėtų iš Didžiosios Britanijos 
lietuvių jaunimo ką nors pasiūlyti Kongre 
sui arba pageidauti, tai Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso Komiteto adresas yra 
šitoks:

P.L.J.K. Komitetas
Lithuanian Youth Centre 
5620 So. Claremont Ave.

Chicago, Illinois, 60636, USA.
PLB Jaunimo Metų Talkos Komisijos 

adresas:
Vytautas Kamantas, 

477 Cole Plaza
Willowick, Ohio, 44095, USA.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO
KONGRESO DALYVIO ANKETA

Į Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą 
atvykęs iš kitų kraštų jaunimas galės gy
venti nemokamai lietuvių šeimose įvairiuo 
se JAV miestuose tarp gegužės 1 d. ir spa
lio 1 d. ir dalyvauti Pasaulio Lietuvių Jau 
nimo Kongrese ir jaunimo stovyklose.

Kelionės išlaidas į JAV ir atgal visi pra
šomi patys apsimokėti arba gauti savo at
stovaujamo krašto Liet. B-nės ar Jaunimo 
Metų Komiteto bei lietuvių organizacijų 
paramą.

Pasaulio Liet. B-nės Valdyba ir Pasau

Vienas etatas — 8 darbo valandos. Bet jei 
yra šios srities neįdarbintų specialistų, tai 
antnorminio darbo neduodama. Ameriko
niškai žiūrint — antvalandžių nėra.

Daugiau respektuojami ir geriau atlygi
nami: lakūnai, chemikai, inžinieriai kons
truktoriai ir karininkai. Kareiviai į mėnesį 
gauna 5 rublius.

Taip pat gerai atlyginami specialistai ir 
darbininkai uždaruose ginklų fabrikuose, 
uždaruose miestuose. Čia darbininkai pasi 
rašo 5 ar 10 metų sutartis ir pasižadėjimus 
niekur neišeiti iš darbovietės zonos. Ten 
veikia mokyklos ir vaikų darželiai. Čia 
darbininkai yra gerai aprūpinami maišiu 
ir kitomis prekėmis.

Šlavėjų, sargų ir valytojų atlyginimas — 
35 rubliai mėnesiui. Buvo 30 rublių, bet 
pernai rudenį penkiais rubliais pakėlė.

Tarnautojai ir darbininkai iš gaunamų
jų algų negali išsimaitinti ir apsirengti. 
Bet reikia pasakyti, kad Lietuvoje žmonės 
geriau rengiasi ir geriau gyvena, negu ki
tose respublikose.

Iš uždarbių pragyventi negalima. Todėl 
visi ieško papildomų pragyvenimo šaltinių. 
Vieni kombinuoja, kiti spekuliuoja. Gavo 
aukštas pareigūnas komandiruotę į Lenin 
gradą. Ten nupirko kailinį paltą už tris 
šimtus rublių, o Kaune žmona pardavė už 
600 rublių. Pavyko. Ir komandiruotpini
giai ir vaizbos uždarbis.

Maistas ir Lietuvoje nuolat brangsta. 
Tai padarė N. Chruščiovas, norėdamas pa
kelti kolūkių pajamas.

Maisto produktų kainos Lietuvoje yra 
dvejopos: valdiškų krautuvių kainos ir tur 
gaus kainos. Dar reikia priminti ir trečią
ją — juodosios rinkos kainą.

Valdiškose krautuvėse mėsos kg 2.50 - 
3.50 rublio, dešrelės 1.60 rublio kg, dešros 

•2.50 - 5 rubliai kg. Bet šių gaminių būna 
nepakankamai. Sviesto kg 3.50 rublio, de
šimt kiaušinių — rublis ir dešimt kapeikų, 
grietinės litras 1.60 rubl., pieno litras 30 
kapeikų, duonos kg 14 kapeikų. Duona ke
pama iš įvairių miltų mišinio ir labai blo
ga. Anksčiau Kauno duona buvo gera ir la 
bai skani. Dabartinės duonos visi skilvinin 
kai negali valgyti. Todėl kolūkiečių iškep
tą duoną perka turguje ir už kg moka 70 
kapeikų.

Kvietinių miltų kg — vienas rublis, ma
nų kruopų kg — 1.20 rb„ ryžių kg 1.55 rb., 
smulkių miežinių kruopų kg 70 kapeikų. 
Šios kruopos yra pigiausios, bet dažnai jų 
negalima gauti, nes žmonės išperka gyvu
liams šerti. Paskutiniu laiku kvietinių mil
tų krautuvėse visai nebuvo.

Aliejaus ir margarino kg 1.60 rublio, 
kiaulinių taukų kg 1.90 rublio. Bet labai re 
tai krautuvėse jų gausi. Žmonės taukus 
perka turguje ir už kg moka 3 rublius.

Medaus kg 4 rubliai, svogūnų kg — rub
lis, bulvių kg 16 kapeikų. Daržovių būna, 
ir kainos prieinamos.

Lietuvoje maisto krautuvės turtingos. 
Čia visada gausi rūkytų kumpių, šoninės, 
Kauno kumpelių, nugarinės, dešrų, sviesto, 
pieno ir grietinės. Sūrio ne visada gausi. 
Rusai čia perka maistą ir siunčia savie
siems į Rusiją, nes ten su maistu blogiau.

Sovietijos gilumoje kai kur sviestas dar 
normuojamas. Kaune vienam asmeniui 

lio Liet. Jaunimo Kongreso Finansų Komi 
sija padės pagal išgales tiems, kurie labai 
norės Jaunimo Kongrese dalyvauti, bet ne
pajėgs patys važiuoti ar negaus savo kraš 
to paramos.

Visi norintieji Jaunimo Kongrese daly
vauti prašomi užpildyti aiškiai, tiksliai ir 
pilnai anketą. Anketa bus naudojama visų 
Jaunimo Kongreso dalyvių registracijai ir 
tų dalyvių atvažiavimui į JAV ir apgyven
dinimui miestuose tvarkyti.

Užpildytas anketas turi tvirtinti gyvena
mojo krašto Liet. B-nės arba krašto Jauni
mo Metų Komitetas.

Užpildytas anketas prašom skubiai siųs
ti iki 1966 m. kovo 1 d. PLB Valdybos vice
pirmininkui jaunimo reikalams.

Gavus užpildytą anketą, apie tai bus 
tuoj pranešta anketos siuntėjui. Reikalin
ga parama bus teikiama pagal anketų ga
vimo eilės tvarką. Greičiausiai atsakiu
siems bus pirmiausia ir padedama.

Laukiam jūsų Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongrese!

PLB Jaunimo Metų Talkos Komisija

Prierašas

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ JAUNIMUI
Visus jaunuolius kviečiame dalyvauti 

Jaunimo Kongrese. Kurie nori, prašomi 
pranešti savo vardą, pavardę ir adresą — 
bus pasiųsta dalyvio anketa, ir toje anke
toje kiekvienas jaunuolis gali prašyti pa
ramos iš savo krašto ar Pasaulio Liet, fi
nes Valdybos. Tad kviečiame visus pasku
bėti. Anketų prašyti:

Jaunimo Metų Komitetas,
32 Puteaux House, London, E.2.

D. B. Jaunimo Metų Komitetas 

parduodama po pusę kg sviesto. Išėjai iš 
krautuvės ir grįžęs vėl gali pirktis puskilo
gramį. Kauno krautuvėse kai kada trūksta 
kiaušinių. Bet turguje jų yra, ir kainuoja 
1.80 rub. dešimtis.

1964 metų pabaigoje Maskvoj kalbėjausi 
su moterimi iš Kazanės, kuri čia prisipirko 
sviesto, kiaušinių ir kitų produktų ir pasa
kojo apie maisto korteles pas juos.

(Bus daugiau)

Laisvalaikio mastymai
RAŠO K. VALTERIS

JUOKAS PRO AŠARAS

Visi mes daugiau ar mažiau atsimename 
stovyklinį gyvenimą Vokietijoje. Ten bū
davo įdomių įvykių: keistų, liūdnų, juokin
gų. Čia paminėsiu tik vieną juokingai liūd
ną įvykį iš Oldenburgo Unterm Berg sto
vyklos gyvenimo.

Pradžioje ten buvo tarptautinė stovykla, 
o vėliau vien tik lietuvių. Dalis lietuvių 
energingai ėmėsi organizacinio darbo ir be 
didelių prašymų bei raginimų (o svarbiau
sia — be atlyginimų!) dirbo kaip sau. Sto
vykla susitvarkė gerai ir net įsteigė gimna 
ziją. Vėliau UNRRA stovyklos tarnauto
jams pradėjo mokėti šiokį tokį atlyginimą. 
Ir tada turėjom tą juokingą nuotykį: tie lie 
tuviai, kurie ligi tol tinginiavo, kortavo, 
pletkavojo ir net juokėsi iš dirbančiųjų — 
staiga „susiorganizavo“ ir pareiškė stovyk
los vadovybei: „Jūs jau ilgokai dirbot, ad- 
ministravot, tai jums jau užtenka, dabar 
mes administruosimi..“

Suprantama, kad pinigas yra didelis aks 
tinas darbui. Tai žmoniška ir normalu. Tik 
kai pinigais perkamas patriotizmas, reli
gingumas, tautiškumas, tai padėtis jau pa
sidaro šlykšti!

Prieš eilę metų skaičiau „Europos Lietu
vyje“ (o gal tai dar buvo „Britanijos Lietu 
vis“?), kad įsisteigė Didž. Britanijos Lietu
vių Žurnalistų Sąjunga. Džiaugiausi, kad 
susiorganizavo lietuviškos spaudos mylėto
jai, ir tikėjausi, kad mūsų laikraštis pa
galiau pasieks aukštą lygį! Bet... neveltui 
sakoma, kad viltis yra kvailių paguoda... 
Žurnalistų Sąjunga užmigo saldžiu (am
žinu?) miegu, o laikraštį šiaip taip prirašo 
lietuvišką spaudą mylį mėgėjai — kartais 
vos moką rašyti tautiečiai... Bet jei laik
raštis pradėtų mokėti pakenčiamus honora 
rus, tai žurnalistai staiga „pabustų“ ir pa
sakytų: „Jūs mėgėjai - nemokšos rašėt į 
laikrašti jau keliolika metų, ir jums jau už 
tenka terliotis; dabar mes rašysime!..“

Dabar mintys krypsta į Lietuvių Namų 
B-vę, kurios direktoriai po eilės metų var
go ir triūso (be atlyginimo!) išvežė paga
liau bendrovę į ekonominį vieškelį. Gal 
greit LNB-vė pajėgs direktoriams mokėti 
ir šiokius tokius atlyginimus. Įsivaizduo
kim, kad tada pasirodo grupelė lietuvių 
(ligi tol ne tik neprisidėjusių prie B-vės 
veiklos, bet net jai kenkusių!) ir pareiškia: 
„Jūs, ponai direktoriai, jau ilgai dirbot, 
vargot ir pavargot; dabar mes dirbsim! (su 
prask — atlyginimus imsim...)“. Ar nebū
tų juokinga? O gal graudu? Iš tikrųjų tai 
būtų JUOKAI PRO AŠARAS...

I
Didrusių imperija yra paskutinė po dvie 

jų pasaulinių karų išlikusi imperija. Jos 
varikliu yra rusų tauta ir jos surusinti ar 
valdomi kitataučiai. Nuo Vytauto laikų iki 
pirmojo pasaulinio karo (1425-1914) nedi- 
dutė Maskvos didžioji kunigaikštystė pa
siliejo Rytų Europoje ir Azijoje plačia ca
rų imperija, ribas išplėsdama net 570 nuo
šimčių. Į Sovietų Sąjungą perkrikštytą im
periją Stalinas dar padidino, prikirpdamas 
prieš 1914 metus austrų imperijos valdytą 
Galiciją, Prikarpatės Rusę ir Bukoviną.

Pirmas pasaulinis karas sugriovė austrų, 
vokiečių ir turkų imperijas. Sugriovė ir 
rusų, bet, ginklu valstybės vairą pasigrobę, 
didrusiai bolševikai per ketverius metus 
(1917-1921) vėl ją atkūrė, pralaimėdami 
tik suomiams, estams, latviams, lietuviams 
ir lenkams, nes šie sugebėjo išsiskyrimą iš 
imperijos apginti ir išlaikyti iki 1939-1940 
metų. Kaip carų imperija išvirto į komisa
rų imperiją, istoriškai nušviečia Harvardo 
universiteto prof. Pipes veikale The For
mation of the Soviet Union (pirmoji laida 
1954, antroji — 1964). Aiškėja, kad visais 
atvejais bolševikai vartojo smurtą ir klas
tą. Nė viena „susigrąžinta“ tauta neparodė 
mažiausio laisvo savo noro vėl imperijon 
patekti, Kaukazo gruzinais pradedant, vi
durio Azijos uzbekais baigiant

Po antrojo pasaulinio karo estai, latviai 
ir lietuviai prieš porą vėl buvo imperijon 
įjungti. Suomiai išliko savarankūs. Išsilai
kė ir lenkai, nors turi paklusti Maskvos. 
Be to, jie neteko lietuviškų, gudiškų ir uk- 
rainietiškų sričių, šis karas sugriovė ang
lų, prancūzų, olandų ir belgų imperijas.

Kada ir kokiu būdu grius rusų bolševikų 
imperija? Nejau reikės kito karo? Skau
džiai istorijos nuskriaustiems lietuviams 
tai gyvybinis klausimas. Išsilaisvinimo sie
kia ir kitos sovietų imperijos tautos: ukrai 
niečiai, kaukaziečiai, vidurio Azijos žmo
nės ir gudai.

Kaip rusų imperija kūrėsi? Kas jos va
riklį — didrusius — imperializmu kurstė? 
Pagrindinį akstiną ryškina Chicagos uni
versiteto istorijos prof. William H. McNeill 
1964 m. išėjusiame veikale Europe's Steppe 
Frontier, 1500-1800. Tai buvo žemdirbių 
kova už „lygius laukus“, kurie iš Vengri
jos, Rumunijos ir Ukrainos nusidriekia iki 
Kinijos ir kuriais žirgų jojikai - bastūnai 
šimtmečiais atsibastydavo sėsliųjų žemdir
bių plėšti. Baisesnieji pavyzdžiai buvo At
tila ir jo hunai, Kijevo slavų valstybę iš
griovę totoriai. Vytauto mūšis ties Vorksla 
buvo dalelė šios bendros rytų europiečių 
žemdirbių kovos prieš bastūnus ant žirgų. 
Kai mūsų archeologai ir proistorikai pil
niau paryškins mūsų tautos atsiradimą, gal 
paaiškės, kad mūsų indo-europietiški pro
tėviai ar tik nebus buvę taip pat „berneliai 
ant žirgelių“, apsigyvenę tarp senovės Lie

DIEVO KARALYSTES ŽINIOS
(16)

Biblija parodo, kad dabar gyvena šventi 
ir nešventi angelai. Tik sutverti visi šitie 
dvasiniai sutvėrimai buvo paklusnūs Die
vui ir tarnavo jam kiekvienas pagal savo 
sugebėjimus. Apie tuos angelus, kurie pa
siliko ištikimi Sutvėrėjui, Apaštalas sako, 
kad jie yra „tarnaujančios dvasios, išsiųs
tos tarnauti tiems, kurie turi gauti išgany
mo tėvonystę“. — Ebr. 1:14.

Vėl pasakyta: „Kalbėdamas apie ange
lus, jis sako: Jis, kuris savo angelus daro 
dvasiomis ir savo tarnus ugnies liepsno
mis“. (Ebr. 1:7). Apie šituos krikščionims 
tarnaujančius angelus Jėzus sako: „Žiūrė
kite, kad nepaniekintumėt nė vieno šitų 
mažutėlių; nes, sakau jums, jų angelai dan 
guje visuomet mato danguje esančiojo ma 
no tėvo veidą“. — Mato 18:10.

Žemiški ir dangiški „angelai“
Šventojo Rašto tyrinėtojas tegul nesiste

bi tuo, kad Biblijoje žodis „angelas“ kar
tais pritaikomas žmonėms. Pažodžiui tas žo 
dis reiškia tarną arba pasiuntinį; todėl, 
skaitant apie angelus, reikia persitikrinti, 
ar tekste kalbama apie žmogiškus, ar apie 
dvasinius angelus.

Šventasis Raštas aiškiai sako, kad yra 
dvasiniai sutvėrimai, vadinami angelais. 
Pavyzdžiui, tą naktį, kurią Jėzus gimė, „an 
gėlas“ paskelbė jo gimimą piemenims. Kad 

| tai buvo dvasinė esybė, kuri atliko šitą tar 
nybą, aiškiai parodo žodžiai: „Ir staiga at
sirado prie angelo daugybė dangiškos ka
riuomenės, kuri gyrė Dievą ir sakė: „Gar
bė Dievui aukštybėse ir žemėje ramybė ge
ros valios žmonėms“. (Luko 2:10-14). Pa
našiai dvasinė esybė paskelbė Marijai, kad 
ji turės būti Jėzaus motina. Dvasinė esybė 
tarnavo Jėzui Getsemanės darže. Jėzus kai 
bėjo apie dangiškas esybes tada, kai jis pa 
sakė, jog jis galėjo prašyti savo Tėvą ir 
gauti dvylika legionų angelų jam apginti 
ir apsaugoti. — Luko 1:26-38; 22:43; Mato 
26:53.

Bet, kaip jau matėm, ne visi šitų ange
liškų sutvėrimų pasiliko ištikimi Jehovai, 
savo Sutvertojui. Kai kurie jų buvo nepa
klusnūs, „kai Dievo kantrumas laukė Noės 
dienose“. (1 Pet. 3:20). Šitie neištikimi an
gelai paprastai yra vadinami „nupuolu
siais angelais“. Šventasis Raštas parodo, 
kad bausmė už jų sukilimą yra įkalinimas

tuvos miškų ir suomiškų tautelių?
Žemdirbiai laimėjo, kai juos sujungė 

„centralizuota, profesinė biurokratija ir pa 
stovios nuolatinės kariuomenės“, kurias su 
sidarė Rusijos carai ir Austrijos imperato
riai. Rusas istorikas Kliučevskis didžiąją 
Maskvos kunigaikštiją apibūdino „ginkluo 
ta stovykla“, nuolat kariavusia su kaimy
nais vakaruose, pietuose ir rytuose. Kitas 
istorikas — Vemadskis sako: „Autokrati
ja ir baudžiava buvo kaina, kurią rusų tau 
ta turėjo užmokėti už išlikimą gyva“ (Vei 
kale The Mongols and Russia). Tą pripa
žįsta ir pernai išėjusi amerikiečio prof. 
Herbert J. Ellisono A History of Russia: 
„Kiekviena Maskvos kunigaikštystės visuo 
meninė ir politinė gyslelė buvo įtempta ka
riškiems reikalams“. *

Sibiro Baikale gimęs, nuo 1955 metų 
Amerikoje gyvenąs lenkas prof. W. Bacz- 
kowskis rusų imperijos priemones augti 
apžvelgia 1947 m. Jeruzalėje išspausdinta
me veikale Toward the Understanding of 
Russia.

Sako, Rusijos plitimas atžymėtas dviem 
ryškiom savybėm: kaimynų ir pasienio sri
čių užkariavimu ir jų virškinimu. Vieną 
juostą užkariavus ir apvirškinus, eita užka 
niauti ir virškinti kitą. Anglai, prancūzai, 
olandai ir ispanai su portugalais savas im
perijas kūrė, užkariaudami kraštus už jū
rų - okeanų; rusai — užkariaudami kaimy
nus. Tolygiai, atrodo, ir kinai bus savo im
periją sudarę.

Be užkariavimo ir virškinimo, veikė ir 
kitas veiksnys, kuris bene buvo ir priežas
tis pirmojo. Jį paryškina Čekoslovakijos 
Sudetų krašte gimęs, Amerikoje apsigyve
nęs ir neseniai miręs prof. Walter Kolarz 
veikale Russia and Her Colonies ,(1955). 
Tas veiksnys — kolonizacija. Skurdo ir 
priespaudos nepakęsdami, rusai kaimiečiai 
dažnai palikdavę namus Dievo valiai ir neš 
davosi, kur kojos neša, naujų žemių ieško
ti, toli nuo ponų ir carų, šitokia nevilties, 
skurdo ir bado skatinama kolonizacija ta
rytum pasidarė savaimingu rusų „imperia
lizmu“. Jo smaigalis buvo „kazokais" pra
minti kaimiečiai. Ką kazokai kolonizuoda
vo, tą vėliau caro kariuomenė ir centrali
zuota biurokratija pasisavindavo. Tokiu 
būdu imperijai atiteko Ukraina (kurią iš 
dalies kūrė ir nuo Lietuvos - Lenkijos vals 
tybės dvarponių bėgę baudžiauninkai), Do 
no sritis, Kubanė, Sibiras ir Amūro kraš
tas.

Lenkas prof. Paškevičius veikale The 
Origins of Russia net mano, kad patys did 
rūsiai nėra gryno kraujo „rusai“, bet atsi
radę iš Kijevo valstybės slavų, bėgusių ko- 
lonizuotis į šiaurę, norėjusių pasitraukti 
nuo savo nuolat bekariaujančių kunigaikš 
čių ir totorių jungo. Šie žmonės istorijon, 
sako, įeina kaip „velikorusų“ tauta.

(Bus daugiau)

arba laikymas jų „tamsybės grandinėse“. 
Kur yra anos „dvasios“?

Jau paminėtame tekste Apaštalas patei
kia mums labai svarbią informaciją apie 
tai, kas sudaro šitų nupuolusių angelų ka 
Įėjimą. Mes dar kartą paduodame ištrau
ką: „Nes jei Dievas nusidėjusių angelų ne
sigailėjo, bet nustūmė į pragarą ir padavė 
juos į tamsiąsias duobes, kad jie būtų pa
laikomi teismui“. — 2 Pet. 2:4.

Aukščiau paminėtame tekste žodis „pra
garas“ nėra išverstas iš graikų žodžio ha
des arba gehenna. Šitoje vietoje Apaštalas 
vartojo žodį tartaroo; ir ta yra vienintelė 
vieta Biblijoje, kurioje šitas žodis pasiro
do. Tartaroo yra padarytas iš graikų žo
džio tartarus, graikų mitologijoje vartoja
mo vardo apibūdinti tamsiai bedugnei ar
ba kalėjimui. Svarstomajame tekste iš žo
džio tartaro yra sudaryti mūsų kalbos žo
džiai „nustūmė į pragarą“. Dėl to aišku, 
kad tuo žodžiu reiškiamas greičiau veiks
mas negu vieta. Nusidėjusieji angelai nu
puolė į negarbę ir pasmerkimą, todėl atro
do, kad prasmė yra tokia: „Dievas nepasi
gailėjo nusidėjusių angelų, bet pažemino 
juos ir padavė juos surišti tamsybės gran
dinėmis“.

Šitie angelai savo pradiniame šventumo 
laipsnyje buvo galingi ir garbingi. Ir jie, 
tur būt, turėjo daug laisvės, tarnaudami 
Dievui bei savo žemiškiems draugams; jie, 
be abejonės, dažnai keliaudavo tarp žemės 
ir kitų didžiojo Kūrėjo visatos dalių. Judas 
sako, kad šitie angelai „paliko savo buvei
nę“. Šitie žodžiai paaiškina tai, kas pasaky 
ta 1 Mozės 6:2, kur skaitome: „Dievo sū
nūs, matydami žmonių dukteris, kad jos 
buvo gražios, ėmė sau moterimis tas iš vi
sų, kurias apsirinkdavo“. Kitaip sakant, ši
tų angelų „nusidėjimas“, nors dalinai, bu
vo tas, kad jie materializavosi ir pasidary
davo žmonėmis ir neteisėtai susigiminiuo
davo su žmonių dukterimis.

(Bus daugiau)
Kas domisi Tiesa, reikalaukite (nemo

kamai) spaudos, knygelių ir traktatų šiuo 
adresu:

L.B.S.A.
212 E. Third St., Spring Valley, Hl. 

U.S.A. (61362)

Apmokamo skelbimo teisėm
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užuolaidai paslėpus kalėdinį vaiz 
susėdo valandėlei prie stalų, ku- 
apkrauti pyragaičiais.

Europos lietuviu kronikų

LONDONAS VYSK. PR. BRAZIO VIZITAS

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ
Didžiosios Britanijos Jaunimo Metų Ko

mitetas rengia Lietuvos Nepriklausomybės 
— Vasario 16 — Šventės minėjimą vasario 
19 d., šeštadienį, Londono Sporto ir Socia
linio Klubo salėje (345 A Victoria Park 
Rd., London, E.9).

Programa bus atliekama daugiausia jau
nimo.

JAUNIMO SUBUVIMAS
Sausio 22 d., šeštadienį, Lietuvių Namuo 

se Londone (1 Ladbroke Gardens, W.ll) 
ruošiamas jaunimo subuvimas.

Šokiams gros P. Parulio kapela.
Pradžia 7 vai. vak.

EKSKURSIJA Į JAV

Pranešame, kad lėktuvui samdyti skristi 
į Jaunimo Kongresą reikiamas skaičius ne
susidarė, nes užsirašė tik 39 asmenys.

Dabar aiškinamasi, ar nebūtų galima 
gauti .papigintą kelionę šiam skaičiui. Kai 
reikalas paaiškės, bus pranešta kiekvie
nam asmeniškai.

DAINININKAI LIETUVIŲ NAMUOSE

Pravažiuodami į Valiją, Lietuvių Namuo 
se Londone lankėsi dainininkai Leonas 
Baltrus ir Olwen Davies, koncertavę Wor
thinge.

O. Davies yra buvusi Covent Garden so
listė, dabar nuolat gyvenanti Romoje. Va
sario mėn. abu su L. Baltrum jie ruošiasi 
dainuoti lietuviams Nepriklausomybės mi
nėjimuose Paryžiuje ir Hamburge. Paskui, 
jei susidarys sąlygos, L. Baltrus ruošiasi 
bent metus gilinti dainavimo studijas Ro
moje, o po to pereiti dainuoti į operą.

BRADFORDAS
PIRMASIS „SŪKURIO“ PASIRODYMAS

Sausio 22 d., šeštadienį, Vyties Klubo sa
lėje pirmą kartą pasirodys nauja dainos 
ir žodžio meno grupė „Sūkury s“.

Programoje naujos dainos ir dialogai.
Atidarymas 7.30 v.v. punktualiai.

Vadovybė

SAVIŠALPOS KASOS SUSIRINKIMAS
Sausio 23 d., sekmadienį, 3.30 vai. p.p., 

Vyties Klubo salėje kviečiamas savišalpos 
kasos narių ir norinčių joje dalyvauti 

SUSIRINKIMAS.
Bus priimami įstatai ir sprendžiami kiti 

reikalai.
Kasos Valdyba

KLUBO SUSIRINKIMAS

1.

Bradfordo Lietuvių Vyties Klubo Valdy
ba praneša, jog metinis klubo narių susi
rinkimas kviečiamas sausio 30 d., sekma
dienį, 3 vai. popiet, Klubo patalpose.

Susirinkimo dienotvarkėje:
Valdybos narių ir Revizijos Komisijos 
pranešimai;
Valdybos ir Revizijos Komisijos rin

kimai;
einamieji klubo reikalai.

Pastebima, jog rinkimuose tegali daly
vauti tik tie nariai, kurie yra užsimokėję 
praeitų metų nario mokestį.

Klubo Valdyba

2.

3.

AUKSO VERTAS SIUNTINYS NR. 38

3 jardai moteriškam paltui grynos vilnos 
Velour medžiagos 23-24 unc., ar vyriškam 
lygios ar eglute 28-30 unc.;

3J jard. bostono su ALL WOOL MADE 
IN ENGLAND {audimu kraštuose, 20-23 
oz.;

2 jrd. Double Jersey, vienos spalvos ar 
su blizgučiais, 62-66", 14-16 unc., tinkan
čios kostiumui ar suknelei ir labai madin
gos Lietuvoje;

2x2į jrd. vilnos - dirbtinio šilko (66 proc. 
vilnos, 34 proc. šilko), 55", suknelėms me
džiagos;

3 jrd. dirbtinio šilko suknelei;
2 nailoniniai lietpalčiai, kurie labai ver

tinami Lietuvoje;
2 poros vyriškų ir moteriškų nailoninių 

kojinių, crepe nylon, 3 mėn. garantija (vy
riškos spalvotos);

vyriški balti ar spalvoti marškiniai, nai
loniniai.

Visas tas siuntinys kainuoja 38 svarus.
Padorios išsimokėjimo sąlygos. Prie to 

siuntinio, jei norite, iki pilno svorio dar 
galite pridėti 4 svarus svorio jūsų pasi
rinktų prekių.

3, ST. DUNSTAN S GARDENS, 
LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374

Sausio 4 d. į Bradfordą atvyko J.E. Vysk. 
Pr. Brazys ir apsistojo kun. kapeliono rek
torate. Sekančią dieną atvyko jo pasveikin 
ti lietuviškas jaunimėlis, kuris pagiedojo 
kalėdinių giesmių ir lietuviškų bei angliš
kų dainelių. Tos dienos vakare Lietuvių 
Klube buvo surengtas garbingo svečio šei
myninis sutikimas, kurį surengė Klubo 
valdyba, bendradarbiaudama su kapelio
nu. Klubo pirm. P. Matulevičiui sutikus 
J.E. Vyskupą prie durų su duona ir druska 
bei vandeniu, Vyskupas pašventino patal
pas ir sėdo su visais prie vaišių stalo.

Kun. kapelionas pasveikino Svečią, pa
sidžiaugdamas, kad nepamiršo mūsų kuk
laus kampelio, ir pakvietė Klubo sekreto
rių A. Dičpetrį supažindinti su Bradfordo 
ir apylinkės lietuvių veikla. Vyskupas įspū 
dingą ir gilia kalba nusakė tremties lietu
vių pareigą burtis į lietuvišką bendruome
nę, rengti ateičiai jaunimą ir visuomet at
siminti pavergtoje Lietuvoje likusių gyve
nimą. Ko jie negali dėl suprantamų prie
žasčių padaryti Tėvynės laisvei ii- gerovei, 
esame įpareigoti padaryti mes, gyveną 
laisvuose vakaruose. Pabaigoj perdavė Šv. 
Tėvo palaiminimą. Susirinkusieji Svečiui 
sugiedojo Ilgiausių Metų.

Po to Svečias apžiūrėjo Klubo patalpas 
ir kiemą, džiaugdamasis, kad lietuviai, 
nors ir negausūs skaičiumi, įsigijo patal
pas, kur koncentruojasi visa kultūrinė 
veikla.

J. E. Vysk. Pr. Brazys žadėjo pavasarį 
ilgesniam laikui atvykti į Š. Angliją ir ap
lankyti visas didesnes lietuvių 
tęs.

gyvenvie-
J. Ks.

NOTTINGHAMAS
ŽIDINYJEVYSK. ED. ELLIS JAUNIMO

Sausio 30 d., sekmadienį, Nottinghamo 
vyskupas Dr. Eduardas Ellis, vyriausias 
Anglijoje imigrantų globėjas, atvyksta į 
Liet. Jaunimo Židinį, kad jį 10.45 vai. pa
šventintų. Po to 11 vai. aukos Židinio kop
lyčioje šv. Mišias ir tars ganytojišką žodį.

Tautiečius iš visur, ypač jaunimą, kvie
čiame nepasikartojančioje iškilmėje daly
vauti, atvykstant į Židinį apie 10.30 vai., 
kad galėtume deramiau Ganytoją sutikti. 
Kas tik gali, rengiasi tautiniais drabužiais.

Jaunimo Židinio Vadovybė

MANCHESTERIS
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Sausio 22 d., 6 vai. p.p., Klubo patalpose 
DBLS Manchesterio skyriaus valdyba šau
kia visuotinį skyriaus narių susirinkimą.

Narių dalyvavimas būtinas.
Skyriaus valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
CORBY — sausio 23 d. St. Patriko bažny

čioje, Gainsborough Rd.
NOTTINGHAM — sausio 23 d. Jaunimo 

Židinyje; sausio 30 d. Jaunimo Židinio 
šventinimas 10.45 vai., vysk. Dr. E. Ellio 
laikomos Mišios su pamokslu 11 vai. 
ROCHDALE — sausio 23 d., 12.30 vai. 
HUDDERSFIELD — sausio 30 d., 1 v. p.p.

PAIEŠKOJIMAI

STANČIKAS Petras, atvažiavęs į Angli
ją iš Vokietijos 1947 m., pats, arba žinan
tieji jo dabartinį adresą, prašau pranešti 
šiuo adresu: Kazys Čiurlys, Box 282F, Ge
orges Rd., No. Brunswick, N.J., USA.

PATS LAIKAS
Jau pats laikas užsisakyti bei pratęsti 

1966 m. laikraščius ir žurnalus.
DIRVA — įdomus, gausiai iliustruotas 

laikraštis, išeina 2 kart savaitėje, metinė 
kaina — 3.17.0.

DARBININKAS — turtingas žiniomis 
laikraštis, dukart per savaitę išeinąs — 
2.10.0.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA — nau
jausios žinios iš Montrealio — 2.3.0.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI — žinios iš To
ronto — 1.15.0.

LIETUVIŲ DIENOS — mėnesinis gau
siai iliustruotas žurnalas — 1.18.6.

KARYS — kiekvienas buvęs karys ras 
jame pažįstamų veidų ir įdomių straipsnių
— 2.3.0.

MOTERIS — šiame žurnale daug naudin 
gų patarimų ir žinių moterims — 1.8.0.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — kiekvienas, 
šį žurnalą skaitydamas, ras daug pamokan 
čių bei paguodos suteikiančių straipsnių
— 1.1.0.

EGLUTĖ— vaikų mėnesinis žurnalas — 
1.8.0.

LITUANUS — angliškai skaitantiems 
sau bei draugams pažinti mūsų praeičiai 
ir kraštui — 1.1.0.

Rašyti: Dainora, 14, Priory Rd., Kew, 
Surrey.

EUROPOS LIETUVIS

VOKIETIJA
LIETUVIŲ JAUNIMO UŽSIMOJIMAI 

VOKIETIJOJE
VLJM Komitetas apsvarstė Jaunimo Me 

tų reikalus. Komitetas veikia pagal PLB 
Valdybos ir Pasaulio Jaunimo Metų Komi
teto nubrėžtas gaires: Skatinti jaunimą ak
tyviau reikštis lietuviškoje visuomenėje ir 
sudaryti tam reiškimuisi galimybes.

Jaunimo Metais yra pramatoma suruoš
ti visos Vokietijos jaunimo suvažiavimą 
Vasario 16 Gimnazijoje. Vieną savaitę lie
tuviškas jaunimas galėtų pabendrauti. Sa
vaitgalyje pramatoma iškili programa, ku
ri turėtų sutraukti kuo didesnį skaičių ir 
stovykloje nedalyvaujančio jaunimo.

Į 1966 metų centrinio Vasario 16 minėji
mo ir kitų tautinių švenčių rengimo komisi 
jas VLJM Komitetas deleguoja savo atsto
vus.

Komiteto bus dedamos pastangos surink 
ti kuo platesnes žinias apie Vokietijos lietu 
viškojo jaunimo padėtį. Jaunimo padėčiai 
ir jo nusistatymui, ypač lietuviškais klau
simais, pažinti bus pravesta anketa.

Surinktieji duomenys apie lietuviškojo 
jaunimo padėtį, organizacijas ir įstaigas su 
darys pagrindą metų gale leidžiamam spe 
cialiam leidiniui.

Šalia tokių centrinių parengimų ir dar
bų, VLJM Komitetas dės pastangas, kad 
dėmesys į jaunimą būtų atkreiptas visose 
apylinkėse. Tam bus atrenkami keli pagrin 
diniai ir Vokietijoje galimi pravesti punk
tai iš Pasaulio JM Komiteto plano. Savo 
svarstymus ir sugestijas VLJM Komitetas 
aplinkraščiais pateiks bendruomenės apy
linkėms arba tiesiai pačiam jaunimui.

Vokietijos LJM Komitetas telks lėšas 
darbams pravesti. Tam reikalui jau atida
ryta banke sąskaita: Konto Nr. 555, Be- 
zirkssparkasse Weinheim/Bergstr. „Litau- 
ischer Jugendkongress“. Darbo pradžiai 
kiekviena komitete 
ei j a įneša po DM5 
narį.

VLJM Komitetas 
kietijos jaunimas būtų atitinkamai atsto
vaujamas Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
grese.

Vokietijos Lietuvių Jaunimo Metų Komi 
tetas kviečia visus lietuvius Vokietijoje, o 
ypač patį jaunimą, prisidėti prie bendro 
darbo, kuris atneš naudos kaip tik pačiai 
lietuvių tautai.

Vokietijos Lietuvių Jaunimo Metų 
Komitetas

atstovaujama organiza
— už kiekvieną savo

toliau rūpinsis, kad Vo

VOKIETIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
METŲ KOMITETAS

Lankstesnei veiklai buvo išrinktas trijų 
asmenų vykdomasis organas: pirmininkas 
— kun. V. Damijonaitis, vicepirm. ir iždi
ninkas — mok. Fr. Skėrys, sekretorius — 
stud. V. Bartusevičius. Komiteto uždavinys 
yra veikti PLB Valdybos ir Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Metų Komiteto nubrėžtose 
gairėse: skatinti jaunimą aktyviau reikštis 
lietuviškoje visuomenėje, sudarant tam 
reiškimuisi galimybes.

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
Per Tris Karalius Miuncheno lietuviai 

susitiko Ludwigsfeldo Jaunimo Namuose 
aptarti bendruomenės reikalų. Dėmesį 
jiems parodė 23 pilnateisiai Miuncheno 
apylinkės nariai. Išsirinkę dr. J. Grinių po 
sėdžio pirmininku, išklausė jie metinį Apy
linkės V-bos veiklos pranešimą, kurį patei
kė buv. V-bos pirm. A. Brakauskas. Jo žo
džiais, PLB Miuncheno Apylinkės gyvybę 
palaiką 90 narių, kai tuo tarpu 60 figūruo
ja vien popieriuj: jie nei moka solidarumo 
mokestį, nei lanko lietuviškus parengimus. 
Savo kadencijos bėgy V-ba suorganizavusi 
Vasario 16, Birželio įvykių ir Tautos šven
tės minėjimus, J.E. vysk. P. Brazio sutiki
mą ir du pobūvius: vieną su Brazilijos liet, 
visuomenininku A. Boguslausku ir antrą su 
PLB V-bos pirm. J.J. Bachunu. Kristaus 
Karaliaus šventėj ji parodžiusi filmą iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo, išleidusi 6 
„PLB Miuncheno Apylinkės Žinių“ nume
rius, pravedusi Miunchene rinkimus į PLB 
Vokietijos Kr. Tarybą ir 1.1.

V-bos ižd. E. Skeberdis supažindino su
sirinkimą su pinigine apyskaita. Pajamiį 
dydis kalbėjo už iždininko stropumą bei su 
manumą. Kontrolės Komisija (J. Kairys ir 
J. Medušauskas) galėjo patvirtint, kad apy 
skaitos skaičiai sutinka.

Miuncheno Apylinkė turi ir lietuvišką 
knygynėlį. Jo vedėjas J. Gelažninkas pra
nešė, kad knygynėly esą 236 knygos, bet 
skaitytojų spūsties jam netekę pernai iš
gyventi...

Susirinkimo pirmininkas žodžiu, o visi 
kiti ilgais aplodismentais išreiškė buvu-

LIETUVIŠKAS KRUPNIKAS
Tik ką gavome iš Lietuvos valsty

binės Vilniaus gamyklos Lietuviš
ko Krupniko siuntą.

Labai skanus.
Šis lietuviškas gėrimas parduo

damas bonkose po % litro, origina
liame įpokavime. Stiprumas — 40 
lietuviškų laipsnių. Kaina £2.0,0 už 
bonką arba su pasiuntimu į bet ku
rią D. Britanijos vietą £2.3.0.

Reikalaukite, rašykite: Z. Juras, 
421 Hackney Rd., London E.2.
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SPAUDOS BALIUS
PRADŽIA 7 VAL. GROS GERA KAPELA. BUS TURTINGAS BUFETAS IR KT.

šiai Apylinkės V-bai: A. Brakauskui, R. 
Hermanui ir E. Skeberdžiui gilią padėką 
už jų atsidavimą bendruomenės reikalam, 
už naujas idėjas, turiningą veiklą. Katučių 
susilaukė ir knygynėlio vedėjas.

Po R. Hermano pranešimo apie Jaunimo 
metus sekė pats „karščiausias“ dienotvar
kės punktas — naujos V-bos rinkimai, karš 
čiausias dėl to, kad kartais imam ir užmirš 
tam pagerbti kito asmens laisvę atsisakyti 
kandidatuoti. Rinkimai atnešė staigmeną: 
paaiškėjo, kad lengviau buvo išrinkti V-bą 
iš 5 narių, negu iš 3, kaip kad būdavo pas
kutiniais metais. Tad nauja PLB Miunche
no Apylinkės V-ba pasirodys ateity sekan
čios sudėties (pagal gautų balsų daugu
mą): R. Hermanas, E. Skeberdis, A. Lau
kaitis, A. Brakauskas ir O. Barasienė (kan 
didatu liko P. Česūnas). Kontrolės Komisi
ją buvo nuspręsta sudaryti iš 3 narių ir 3 
kandidatai buvo (alfabetine tvarka): J. 
Karys, J. Medušauskas, Žagarinskas.

J. Md.
EGLUTĖ MIUNCHENE

Miuncheno Vargo mokyklos vedėjo J. 
Laukaičio ir Miuncheno Liet. Mot. Klubo 
dėka lietuviškasis atžalynas galėjo atšvęsti 
Kalėdų eglutę per pačias Kalėdas.

Tėvus ir vaikus ir keletą svečių, susirin
kusius Ludwigsfeldo Jaunimo Namų salė
je, pasveikino Liet. Mot. Klubų Federaci
jos Vokietijos Regionalinės Valdybos pirm. 
A. Grinienė. Visiems sugiedojus „Sveikas, 
Jėzau gimusis“, žodį tarė PLB Vokietijos 
Krašto V-bos ižd. J. Barasas. Jis pasidžiau
gė, kad dar yra lietuviško jaunimo, kuris 
nevengia susitikti lietuviškų parengimų 
rėmuose. J. Laukaičiui palinkėjus linksmų 
švenčių jauniems ir vyresniems dalyviams, 
visų akys nukrypo į sceną. Čia Vargo mo
kyklos lankytojai turėjo progą išbandyti 
savo artistinius gabumus S. Laukaitienės 
šventei pritaikytam vaidinimėlyje.

Scenoje pasirodė ir Kalėdų senelis. A. 
Hermanui palydint pianinu, mokinukės pa 
giedojo keletą giesmių, o norėdamos įrody
ti seneliui, kad jos vertos dovanų, Nijolė 
Ruseokaitė, Jūratė Barasaitė, Regina Ru- 
seckaitė, Violeta Hermanaitė ir Rita Pau- 
liukevičiūtė padeklamavo.

Iš Kalėdų senelio pašnekesio su vaidin
tojais buvo galima patirti, kad Vargo mo
kyklą lanko ne vien ludwigsfeldieciai, bet 
į ją atvyksta keli mokiniai ir iš tolimesnių 
Miuncheno rajonų. Ir pati uoliausia moki
nė esanti R. Pauliukevičiūtė. Pagyręs at
žalyną už mokyklos lankymą, Kalėdų sene 
lis skatino visus ko stropiausiai mokytis 
lietuvių kalbos, kuri jiems būsianti ir vė
liau didžiai naudinga.

Jei Kalėdų senelio maišas šiemet buvo 
gana turtingas, tai padėka priklauso dos
niems Miuncheno lietuviams, sudėjusiems 
stamboką sumą, ir Balfui, kuris prisiminė 
Miuncheną. Saldumynų užteko ne tik mo
kyklos lankytojams, bet dar ir jos kandida 
tams ir iš kito miesto atvažiavusiems vai
kams.

Scenos 
delį, visi 
rie buvo

DOVANOS KALĖDŲ PROGA
PLB Krašto Valdybos įgaliotinis prie Ž. 

Saksonijos krašto V. Šukys šiais metais iš
sirūpino iš socialinio aprūpinimo įstaigų 
Kalėdų siuntiniams lėšų, kad Kalėdų se
nelis galėtų apdovanoti savo bendruome
nės narius — senelius, ligonius ir našlai
čius. Ir reikia džiaugtis, kad šiais metais 
Kalėdų senelis buvo gana darbštus ir dos
nus, nes aplankė visus žem. Saksonijos ri
bose esančius lietuvius, atnešdamas dova
nų seneliams-ligoniams šiltų baltinių ar 
kojinių ir pirštinių, o vaikučiams turtingus 
skanumynų maišiukus.

O Hannovery suruošta seneliams Kalėdų 
eglutė ir šauni Kūčių vakarienė. Prieš pra
dedant vakarienę, V. Šukys pasakė kalbą 
apie Kūčių reikšmę ir tradicijas. Visi sene 
liai, nežiūrint tikybos skirtumų, mielai pa
sidalino kun. šarkos siųstom plotkelėm.

Visi susirinkusieji seneliai labai buvo pa 
tenkinti Krašto Valdybos įgaliotinio veikla 
ir pageidavo, kad kiekvienais metais būtų 
suruoštos panašios Kūčios - Kalėdų eglutė.

Be puikios Kūčių vakarienės, dar kiek
vienas senelis gavo po paketėlį skanumy
nų. Dalyvis

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Nauji mokytojai. Nuo pr. m.rugsėjo mėn. 

pradžios gimnazijoje dėsto buvęs jos moki
nys Gerhardas Bauras. Jis atvyksta šešta
dieniais ir moko mažiukus geografijos, o 
vyresniuosius kūno kultūros. G. Bauras 
yra gimęs 1940 m. sausio 14 d. Kaune. Va
sario 16 Gimnaziją baigė 1961 m. Dabar 
studijuoja sociologiją Heidelbergo univer
sitete.

Kun. Vingaudas Damijonaitis dėsto loty
nų kalbą V ir VI klasėje. Jis Vasario 16 
Gimnaziją baigė 1956 m., filosofiją studija
vo Romoje, o teologiją Paderborne ir Ro
moje. Kunigu įšventintas 1964 m. _________ ________

Antanas Veršelis dėsto matematiką II ir jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak- 
III klasėse ir anglų kalbą III klasėje. Dvi cija nesiima atsakomybės.

Staliukus galima užsisakyti Tel. PAR2470.

dienas savaitėje pavaduoja berniukų ben
drabučio vedėją, o tris dienas prižiūri pa
mokų ruošą.
jas.

A. Veršelis
krašte. 1938

Yra berniukų skautų globė-

yra gimęs 1915 m. Vilniaus 
m. baigė Vytauto Didž. Vil

niaus gimnaziją ir vėliau Vilniaus universi 
tete studijavo fiziką-matematiką. 1940 m. 
Vilniaus Pedagoginiame institute išlaikė 
mokytojo egzaminus. Kurį laiką mokytoja
vo Švenčionių pradžios mokykloje, vėliau 
suorganizavo Vidžių progimnaziją ir jai 
vadovavo ir dėstė matematiką. Vokietijoj 
mokytojavo „Žibinto“ aukštesnėje preky
bos mokykloje, o nuo 1947 m. gyveno Ang
lijoje.

Pasikeitimai švietimo Komisijoje. Į Švie 
timo Komisiją sutiko įeiti Balfas ir Centro 
Valdybos posėdyje lapkričio 16 d. savo at
stovu paskyrė prof. dr. Zenoną Ivinskį, ku 
ris dėsto istoriją Bonos universitete. Lietu
vių Evangelikų Liuteronų Bažnyčia išeivi
joje savo atstovu paskyrė kun. J. Urdzę 
vietoj iki šiol buvusio senjoro kun. A. Ke- 
lerio.

Brandos egzaminai. 1965-66 mokslo metų 
brandos egzaminai Vasario 16 Gimnazijoje 
buvo pradėti gruodžio 6 d. Juos laikė A. 
Hermanas, V. Kiminus, E. Maščinskas ir 
E. Morozovaitė. Jau parašyti lietuvių, lo
tynų, vokiečių ir anglų kalbų ir matemati
kos rašomieji. Pirmąją korektūrą darys 
Vasario 16 Gimnazijos mokytojai, antrąją
— Švietimo ministerijos paskirti egzaminą 
toriai, o galutinį rašomųjų pažymį išves 
vėl kiti asmenys. Atsakomieji egzaminai 
bus kovo mėnesį.

Dantės Aleghierio 700 metų sukakties 
minėjimas. Gruodžio 8 d. VII ir VIII kla
sės suruošė žymiausio italų literatūras šu
lo Dantės Aleghierio 700 m. gimimo sukak
tį- .

Po mokytojo J. Griniaus įvadinio žodžio 
apie Dantę, kaip kūrėją tremtinį, apie to 
rašytojo gyvenimą referatą paskaitė Sta
sys Gujėnas, o apie „Dieviškąją Komediją1
— Andrius Šmitas (abu aštuntokai). „Die
viškosios Komedijos“ įvadinę giesmę pa
skaitė M. Landas ir P. Vegneris, o dvi iš
traukas iš „Pragaro“ ir „Dangaus" dalių
— Al. Starukas. Programos eigą pranešlnė 

M. Kiminaitė. Programa buvo pradėta, 
baigta atitinkamos muzikos gabalėliais.

KAISERSLAUTERNO KUOPA
LB apylinkės branduolį nuo seno sudaro 

8593 LS Inžinerijos Tiltų Priežiūros kuopa. 
Ji šventė savo 15 metų gyvavimo sukaktį. 
Kuopa buvo įsteigta 1950 m. rugpjūčio 24 
d. Pirmasis jos vadas buvo kpt. J. K. Va
liūnas, vėliau kpt. J. Baltrušaitis, o nuo 
1959 m. sausio 12 d. jai vadovauja kpt. 
J. Venckus.

Nuo 1959 
Vasario 16 
70, per tą 
6.470. Šalia 
pos vyrai Gimnazijai papildomai dar yra 
paaukoję DM825, o naujųjų rūmų statybai 
DM 1.200. Ligoniams yra suaukota DM 3. 
381.40.

Kuopos sukaktis buvo paminėta 1965 m. 
lapkričio 26 d.

m. kovo mėn. kuopoje veikia 
Gimnazijai remti būrelis Nr. 
laiką įteikęs Gimnazijai DM. 
būrelio nuolatinių aukų, kuo-

— Jankauskai Kostas ir Ona labai gra
žiai paminėjo auksinį jubiliejų — 50 metų 
— vedybinio gyvenimo. 1965.XI.24 d. buvo 
bažnyčioje iškilmingos pamaldos, o vėliau 
gražios vaišės, kurias surengė pagal lietu
višką virtuvės receptą Ona Jankauskienė 
visiems savo prieteliams. Jubiliatai gavo 
nemaža sveikinimų žodžiu ir raštu iš Vo
kietijos ir iš toliau.

— Kunigas Jonas Tautkevičius atšventė 
antrąją Kalėdų dieną sidabrinį kunigystės 
jubiliejų vokiškoje parapijoje. Kun. Jonas 
Tautkevičius per 24 metus savo kunigavi
mo tarnavo lietuviams, o paskutiniais me
tais tenka jam klebonauti vokiečių para
pijoje.

— Studentai Lingė Arvydas ir Baliulis 
Ričardas reiškiasi kaip geri sportininkai 
ir yra Hamburgo Universiteto tinklinio 
rinktinėje.
PAIEŠKOJIMAI į————

Paieškomi Juozas, Stasys ir Alfonsas 
GURINAI, kilimo nuo Godunavo.

Žinantieji apie jų likimą, arba jie patys, 
prašau pranešti „E. Lietuvio“ administra
cijai.
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